
નવી દિલ્હીઃ ભારત-ચીન વચ્ચે
લદ્દાખ સરહદ ે લાબંા સમયથી
પ્રવતતતો તણાવ લોહહયાળ
સઘંષતમા ં પહરણમ્યો છ.ે પવૂવીય
લદ્દાખ પ્રદશે સાથ ે જોડાયલેી
લાઇન ઓફ એક્ચય્લુ કડટ્રોલ
(એલએસી) નજીક ગલવાન
ઘાટીમા ં સોમવાર ે મોડી રાત્રે
ભારતીય અન ે ચીની સહૈનકો
વચ્ચ ેઆ હહસંક અથડામણ થઇ
હતી, જમેા ં ભારતના ૨૦
જવાનો શહીદ થયા છ ે તો
ભારતીય સનેાએ જડબાતોડ
જવાબ આપતા ં ૪૩ ચીની
સહૈનકોના ઢીમ ઢાળી દીધા હતા.

લદાખ ક્ષતે્રમા ં અચાનક
સર્તયલેી થફોટક સ્થથતન ે થાળે
પાડવા ભારત અન ેચીનના ઉચ્ચ
લશ્કરી અહધકારીઓ વચ્ચે
સરહદી ક્ષતે્રમા ં મતં્રણાનો દૌર
શરૂ થયો છ.ે 

બીજી તરફ, નવી હદલ્હીમાં
વડા પ્રધાન નરડેદ્ર મોદીએ
સરંક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ હસહંથી
માડંીન ે હવદશે પ્રધાન, ગૃહ
પ્રધાન સાથ ે બઠેકો યોજીને
સરહદી ક્ષતે્રમા ં પ્રવતતતી
સ્થથહતનો તાગ મળેવ્યાના
અહવેાલ છ.ે મગંળવાર ે હદવસ

દરહમયાન ચીફ ઓફ હડફડેસ
થટાફ (સીડીએસ), ત્રણયે સનેા
પ્રમખુ, સરંક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ
હસહં, હવદશે પ્રધાન એસ.
જયશકંર વચ્ચ ે હદવસભર
બઠેકોનો ધમધમાટ ચાલ્યો હતો. 

એક અહવેાલ અનસુાર,
સરહદ ે તનૈાત ભારતની નાની
ટકુડી પર ચીનના સડૈય
જવાનોએ હુમલો કયોત હતો.
જોક ે ભારતના ર્બંાજ
જવાનોએ ચીનન ે બરાબરનો
પાઠ ભણાવ્યો હતો, જમેાં
ચીનના ૪૩ જવાનો માયાત ગયા
હતા. જોક,ે ચીન આ થવીકારતું
નથી અન ેહમંશેાની માફક આ
મામલ ેજઠુ્ઠુ ંબોલી રહ્યુ ંછ.ે  

ભારત અન ે ચીન વચ્ચે
છલે્લા દોઢ મહહનાથી સરહદે
હવવાદ ચાલ ે છ.ે જનેો ઉકલે
લાવવા ગત ૬ જનૂના રોજ
લફે્ટનેડટ જનરલ થતરની
વાતચીતમા ં બડન ે દશેે
વાતચીતથી હવવાદનો ઉકલે
મળેવવા માટ ે સહમહત દશાતવી
હતી. જોક ેચીન ેગલવાનમા ંફરી
એક વખત ભારતન ેદગો આપ્યો
હતો. ગલવાન વલેી એ જ
હવથતાર છ ે જ્યા ં ૧૯૬૨ના

યદુ્ધમા ં ૩૩ ભારતીયોના જીવ
ગયા હતા.

ચીની સૈસનકોનો 
આક્રમક અસભગમ
ર્ણીતી સમાચાર

એજડસીના સતૂ્રોના જણાવ્યા
પ્રમાણ ે ૬ જનૂની જમે જ
૧૫મીએ પણ ૧૬મી હબહાર
રજેીમડેટના કમાસ્ડડગં ઓફફસર
કનતલ સતંોષ બાબએૂ ચીનના
સહૈનકોન ે તમેની સીમામા ં વધુ
પાછા જવા કહ્યુ ંહતું. કનતલ બાબૂ
શાહંતપવૂતક વાતચીત કરી રહ્યા
હતા, પણ ત ે સમય ે ચીનના
સહૈનકોએ ઉગ્ર ચચાત કરવાનું શરૂ
કરી દીધું. 

વાતચીત દરહમયાન ચીનના
સહૈનકોએ ભારતીય ટકૂડી પર
દડંા, પથ્થર અન ે ધારદાર
વથતઓુથી હુમલો કયોત. ચીનના
સહૈનકોનો ઉદ્દશે ભારતીય દળને
નકુસાન પહોંચાડવાનો હતો. આ
ટકરાવમા ં કનતલ સતંોષ,
હવાલદાર પાલાની અને
હસપાહી કુંદન ઝા ઘટનાથથળ ેજ
શહીદ શહીદ થયા હતા.ં

કલાકો સુધી 
ચાલી અથડામણ

હવશ્વસનીય સતૂ્રોના

જણાવ્યા પ્રમાણ ે ગલવાન
ઘાટીના પટે્રોહલગં પોઇડટ ૧૪
નજીક વાતચીત થઈ રહી હતી.
ત્યાર ેભારતીય સનેા પર હુમલો
થયો હતો. 

ભારત ે પણ જવાબી
કાયતવાહી કરી, પણ ચીનના
સહૈનકો મોટી સખં્યામા ં હતા.
ત્યાર બાદ ભારતીય સનેાની
બીજી પાટવીન ે ર્ણ કરાતા તે
આવી પહોંચી હતી. આ પછી
બનં ે બાજએુ ભાર ે હહસંક
અથડામણ શરૂ થઈ હતી. આ
અથડામણમા ં ચીનના ૪૩
સહૈનકની ખવુારી થઈ છ.ે જોક,ે
ચીન તરફથી આ અંગ ેસત્તાવાર
હનવદેન આવ્યું નથી. બડન ેપક્ષે
અનકે જવાન ગમુ પણ છ ેઅને
અનકે જવાન ગભંીર રીતે
ઈર્ગ્રથત થયા છ.ે બનં ે બાજુ
સહૈનકોનો મોતનો આકંડો વધી
શક ેછ.ે આ અથડામણ આશર ે૩
કલાક ચાલી હતી.

ભારત-ચીન વચ્ચે 
યુદ્ધ જેવી ક્થથસત

હહસંક અથડામણના આ
ઘટનાક્રમ વચ્ચ ે ભારત-ચીન
સરહદ ે યદુ્ધ જવેી સ્થથહત ઉભી
થઈ છ.ે રાજધાની હદલ્હીમા ંઉચ્ચ

થતરીય બઠેકોનો ધમધમાટ રહ્યો
હતો. લદ્દાખની હહસંક ઘટના
બાદ ગૃહ પ્રધાન અહમત શાહ
અન ે સરંક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ
હસહં વડા પ્રધાન નરડેદ્ર મોદીને
સમગ્ર ઘટનાક્રમ અંગે
માહહતગાર કરવા તમેના
સત્તાવાર હનવાસથથાન ૭ લોક
કલ્યાણ માગત પર પહોંચ્યા હતા.ં
મળતી માહહતી અનસુાર આ
બઠેકમા ં ચીન પર આગળની
રણનીહત અંગ ેચચાત થઇ હતી. 

આ અગાઉ સરંક્ષણ પ્રધાન
રાજનાથ હસહં ે આમવી ચીફ
એમ.એમ. નરવણ ે અન ે ચીફ
ઓફ હડફડેસ થટાફ જનરલ
હબહપન રાવત સાથ ે પણ બઠેક
યોજી હતી. લગભગ એક કલાક
સધુી ચાલલેી બઠેકમા ં સરંક્ષણ
પ્રધાન ે ઘષતણ બાદ સીમા પર
પ્રવતતમાન સ્થથતી અંગ ેમાહહતી
મળેવી અન ેત ેઅંગ ેચચાત કરી
હતી. આ મલુાકાત રાજનાથ
હસહંના ંઘર ેયોર્ઇ હતી. લદ્દાખ
ઘટનાન ે લઈ સરંક્ષણ પ્રધાન
રાજનાથ હસહં સાથ ે બઠેક કયાત

બાદ હવદશે પ્રધાન એસ. જયશકંરે
વડા પ્રધાન મોદી સાથ ેમલુાકાત
યોજી હતી. સરહદની સ્થથહતને
ધ્યાનમા ં રાખી આમવી ચીફ
જનરલ નરવણએે પઠાણકોટની
મલુાકાત પણ રદ્દ કરી હતી.

ચીની હેસલકોપ્ટસશની
મૂવમેન્ટ વધી

ગલવાન ઘાટીમા ંચીન વચ્ચે
થયલેી હહસંક અથડામણમાં
ભારતના ૨૦ જવાનો શહીદ
થયા હોવાના અહવેાલને
ભારતીય સનેાએ સમથતન આપ્યું
છ.ે ભારતીય સનેાએ એક
સત્તાવાર હનવદેનમા ં જણાવ્યું
હતુંઃ ૧૫ અન ે૧૬ જનૂની મોડી
રાત્ર ે ભારત-ચીનના સહૈનકો
વચ્ચ ે હહસંક અથડામણ થઈ
હતી. લાઈન ઓફ ડ્યટૂી પર ૧૭
ભારતીય જવાનોની ટકુડી ઘાયલ
થઈ છ.ે જ્યાર ે ખબુ જ નીચું
તાપમાન ધરાવતા આ
હવથતારમા ં આપણા દશેના
જવાનો શહીદ થયા છ ેજમેની
સખં્યા ૨૦ છ.ે

ચીનના ૪૩ સૈસનકોના મૃત્યુઃ ભારતના ૨૦ જવાન શહીદ

મુંબઇઃ ‘છિિોર’ે, ‘કદેારનાથ’ અને
‘એમ.એસ. ધોની’ જવેી ફિલ્મોના પાત્રો
થકી આમ આદમીન ે જીવન સામે
લડવાનો સદંશે આપનાર પ્રછતભાશાળી
યવુા અછભનતેા સશુાતં છસહંનો પાછથિવ
દહે તો સોમવાર ેપચંમહાભતૂમા ંછવલીન
થઇ ગયો, પરતં ુતણે ેઆત્મહત્યાનું પગલું
કમે ભયુું ત ેસવાલ અનતુ્તર જ રહી ગયો
િ.ે રછવવાર ે બાદં્રાસ્થથત પોતાના જ
ફ્લટેમા ંગળિેાસંો ખાઇ લનેાર ૩૪ વષિના
સશુાતં છસહંન ે છપતા ક.ે ક.ે છસહં અને
બન્ન ે બહનેોએ છવલપેાલલે થમશાનઘાટ
ખાત ેમખુાસ્નન આપ્યો હતો. 

િલે્લા િ મછહનાથી છડપ્રશેનથી
પીડાતા સશુાતં છસહંના મૃત્યનુું કારણ
ગળિેાસંો જ હોવાનું ઓટોપ્સી છરપોટટમાં
ખલૂ્યું િ.ે જોક ેપછરવારજનો આ હકીકત
થવીકારવા તયૈાર નથી. તનેા છપતરાઇ
ભાઇ અન ે ધારાસભ્ય છનરજ છસહં
સછહતના પછરવારજનોનો આરોપ િ ેકે

સશુાતં ેઆત્મહત્યા નથી કરી, પણ તનેે
આ માટ ેમજબરૂ કરાયો િ.ે થવજનોનું
કહવેું િ ે ક ે સશુાતંન ે કોઇ મશુ્કલેી
નહોતી. તનેી આછથિક સ્થથછત ઘણી સારી
હતી. 

આગામી નવમે્બર-છડસમે્બરમા ંતનેા
લનન થવાના હતા. પછરવાર ે તનેી
તયૈારીઓ પણ શરૂ કરી હતી. આ
સ્થથછતમા ંત ેઆત્મહત્યા કવેી રીત ેકરી
શક?ે આ કસે તપાસ માટ ેસીબીઆઇને
સોંપાવો જોઇએ. 

બીજી તરિ, એક યવુા સાથી
કલાકારના અપમૃત્યથુી હતપ્રભ છહન્દી
ફિલ્મઉદ્યોગમા ંચચાિનો વટંોળ ઉઠ્યો િે
ક ેબોછલવડૂનો સગાવાદ આ અછભનતેાને
છજદંગી ટૂંકાવવાના માગલે દોરી ગયો િ.ે

પ્રાપ્ત માછહતી મજુબ સશુાતં
છડપ્રશેનમા ં રહતેો હતો અન ે િલે્લા ૬
મછહનાથી તનેી દવા પણ ચાલતી હતી. 

અનુસંધાન પાન-૩૦

સવંત ૨૦૭૬, જઠે વદ ચૌદસ તા. ૨૦-૬-૨૦૨૦ થી ૨૬-૬-૨૦૨૦ 20th June to 26th June 2020
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સવશેષ લેખ...
લોહાણા કોમ્યસુનટી નોથશ

લડંન દ્વારા શોકાતરુ
પસરવારોની સનઃથવાથશ
અન ેસમસપશત સવેા

•
આતંરરાષ્ટ્રીય યોગ
સદવસ ેજાણોઃ યોગ
એટલ ેખરખેર શુ ં?

અંદર વાંચો....
પાક.ની અવળચડંાઇઃ
ભારતીય દતૂાવાસના
કમશચારીની અટકાયત  

નેપાળની બદમાશીઃ
ભારતીય સવથતારોને
પોતાના ગણાવ્યા

ગુજરાત ધ્રૂજ્યુંઃ આઠ
વષશ બાદ ૫.૩ સરઝટર
થકેલનો ભૂકંપ 

વાચન સવશેષ...
આપણા વડીલોને

થપશશતી સમથયા કમે હલ
થઈ શકેઃ લોડડ ડોલર
પોપટ સચૂવે છે ઉકલે

•
ગીરમા ંડાલામથ્થા

સાવજોનો વથતીવધારોઃ
આકં વધીન ે૬૭૪ થયો 

ફાઈલ ફોટો

અનુસંધાન પાન-૩૦

એક પ્રસતભાશાળી કલાકારની અણધારી એક્ઝિટ

સુશાંત સસંહ (૧૯૮૬-૨૦૨૦)

લદ્દાખ સરહદ ેલોહહયાળ સઘંષષ
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Exclusive assistance and advice will be given to the UK visa services under 
new CORONAVIRUS update to Students, Work permits, Visit Visas 
and Marriage Visas.

We are an Immigration Firm Promising the work to its Attainment

રગંભદે અન ેગલુામીપ્રથાના વિરોધમા ંિળાકંઃ  બ ેજથૂ આમનસેામન ે 
લડંનઃ અમરેિકામા ં અશ્વતે
નાગરિક જ્યોજજ ફ્લોઈડની
પોલીસ કસ્ટડીમા ં થયલેી
હત્યાનો રહસંક પડઘો યકુમેાં
પણ પડ્યો છ.ે બ ે સપ્તાહથી
ચાલતા રિિોધ પ્રદશજનોએ નિો
િળાકં લીધો છ.ે િગંભદે અને
ગલુામોના િપેાિ સાથે
સકંળાયલેા લોકોના પતૂળાં
હટાિી દિેાના મદુ્દ ેબ ેજથૂ પડી
ગયા છ.ે બ્લકે લાઈવ્ઝ મટેિ
(BLM)ના સમથજકોએ પિૂજ િડા
પ્રધાનો રિસસ્ટન ચરચજલ અને
સિ િોબટટ પીલ તમેજ સરેસલ
િહોડ્સ સરહત ૮૨
મહાનભુાિની પ્રરતમાઓ દિૂ
કિિા માગણી કિી છ,ે જનેો
રિિોધ પણ થઈ િહ્યો છ.ે
દિરમયાન, શરનિાિ,૧૩ જનૂે
લડંનમા ં પોલીસ ે કિફ્ય ુ લાદ્યો
હોિા ં છતા,ં ટ્રફાડગિ અને
પાલાજમસેટ સ્ક્વિે તથા ચરેિગં
ક્રોસ રિસ્તાિોમા ંઅરત જમણિેી
રિટન ફસ્ટટ, ઈંગ્લલશ રડફસેસ
લીગ (EDL) જથૂો અને
હુરલગસસ તત્િોએ પોલીસ અને
બ્લકે લાઈવ્ઝ મટેિના ટકેદેાિો
પિ હુમલા કયાજ હતા. સ્મોક
બોમ્બ્સ અન ેબોટડસ પણ ફેંકાઈ
હતી. મટે પોલીસ ે શરનિાિની
ઘટનાઓમા ં શારંતભગં, રહસંા,
શસ્ત્રો િાખિા સરહતના
અપિાધો બદલ ૧૦૦થી િધુ
લોકોની ધિપકડ કિાઈ હોિાનું
જણાવ્યું હતું.
જથૂ અથડામણોનો વસલવસલો

પોલીસ ે સસેટ્રલ લડંનમાં

શારંત જળિાઈ િહ ે ત ે માટે
શરનિાિ ૧૩ જનૂના સાજંના
પાચં િાલયાથી કિફ્ય ુ જાહિે
કયોજ હોિા ંછતા,ં ટ્રફાડગિ સ્ક્વિે
અન ેિોટલજુ સ્ટશેનોએ ૧૩૦૦
જટેલા તોફાની તત્િો હાજિ
િહ્યા હતા. આ પછી, અરત
જમણિેી રિટન ફસ્ટટ જથૂો, હટે
ગ્રપૂ EDLના ગુંડાતત્િો ,
BLMના ટકેદેાિો તમેજ િાયટ
પોલીસ િચ્ચ ેઅથડામણો સજાજઈ
હતી. િગંભદેરિિોધી અને
પતૂળારંિિોધ િલેીની સામે
પતૂળાતંિફી િલેીઓ નીકળી
હતી. આખા રદિસ દિરમયાન
બનં ે જથૂોના તોફાનીઓ િચ્ચે
ઝપાઝપી ચાલતી જ િહી હતી.
પતૂળા ં િાખિાની તિફણેમાં
આિલેા યરુનફોમજ સાથનેા પીઢ
લશ્કિી સરૈનકોએ તમેની િાત
સમજાિી હતી પિતં,ુ તમેના
શાતં રિિોધનો દોિ
તોફાનીઓએ પોતાના હાથમાં
લઈ લીધો હતો. તોફાની
ટોળાએં પોલીસની આડશો પિ
સતત હુમલા કયાજ હતા. આ જ
િીત ે હાઈડ પાકક અન ે િોટલજુ
સ્ટશેનોએ બ ે જથૂો િચ્ચે

અથડામણો થઈ
હતી. દિરમયાન, રલિિપલૂ અને
િાઈટોનમા ં િગંભદેરિિોધી
દખેાિોમા ંહજાિો લોકો ઉમટ્યાં
હતા પિતં,ુ િલેી શારંતપણૂજ િહી
હતી. જોક,ે રિસ્ટોલ અને
સયકૂસેલમા ં અથડામણો થઈ
હતી.

બ્લકે લાઈવ્ઝ મટેિના
સીરનયિ આયોજક ઈમિાન
આયટોન ે પિૂજ િડા પ્રધાન
રિસસ્ટન ચરચજલના સ્ટચે્યનુે
પાલાજમસેટ સ્ક્વિેમાથંી ખસડેી
લિેા હાકલ સાથ ેજણાવ્યું હતું કે
િરેસસ્ટ ટીપ્પણીઓ કિનાિા
કોઈ પણનું સ્થાન મ્યરુઝયમમાં
જ છ.ે જોક,ે તમેણ ેિલેીઓ અરત
જમણિેી બળો રિરુદ્ધ રહસંક
‘જારતયદુ્ધ’મા ંફિેિાઈ ન જાય તે
માટ ે BLM દખેાિકાિોને
લડંનની શિેીઓથી અળગાં
િહિેા અનિુોધ કયોજ હતો. બીજી
તિફ, ફટૂબોલ હૂરલગસસ અને
કટ્ટિિાદી અરત જમણિેી બળો
પણ પતૂળાઓંન ે બચાિિા
લડંનમા ંએકત્ર થયા હતા. અરત
જમણિેી ગ્રપૂ રિટન ફસ્ટટનો
નતેા પોલ ગોગ્ડડગં શરનિાિે

‘વ્હાઈટ લાઈવ્ઝ મટેિ’ શબ્દો
સાથનેા િસ્ત્રમા ંસનેોટાફ ખાતે
દખેાયો હતો. સેંકડો પતૂળાતંિફી
દખેાિકાિો વ્હાઈટહોલ
મમેોરિયલ ખાત ે એકત્ર થયાં
હતા જ્યા,ં લોકો ચરચજલના
પતૂળાનં ેઘિેી િળીન ેઉભા હતા
અન ેિાષ્ટ્રગીત ગાતા હતા.

સખં્યાબધં પ્રવિમાઓ
જડબસેલાક ઢકંાઈ
રિટનના િગંભદે અને

ગલુામીના ભતૂકાળ સાથે
સકંળાયલેા મહાનભુાિોની
પ્રરતમાઓ અન ે ઐરતહારસક
સ્માિકોન ે‘બ્લકે લાઈવ્ઝ મટેિ’
(BLM)ના સમથજકોના િોષથી
બચાિિા મયેિ સારદક ખાને
યદુ્ધસ્માિક ધ સનેોટાફ, રિસસ્ટન
ચરચજલ, કકગં જમે્સ રિતીય,
જ્યોજજ િોરશલંટન, નડેસન
મસડલેા અન ે મહાત્મા ગાધંી
તમેજ અસય લોકોની
પ્રરતમાઓની આસપાસ
જડબસેલાક માચંડા લગાિી
દીધા છ.ે મયેિ સારદક ખાને
જમણિેી બળો િાિા રહસંા અને
તોડફોડની સભંાિના દશાજિી
િસે્ટરમસસ્ટિમા ં પતૂળાનંે
ઢાકિાનંા પગલાનંો બચાિ કયોજ
હતો. મયેિ ખાન ે લડંનમાં
તમામ સ્લિે ટ્રડેિ લસેડમાર્સજ દિૂ
કિિાની સાથોસાથ
પ્રરતમાઓના િરૈિધ્યની સમીક્ષા
અન ે સધુાિણા ઉપિાતં ઘિેી
ત્િચાના લોકોન ેપણ િધ ુસ્થાન
આપિા હાકલ પણ કિી છ.ે

ગાધંીપ્રવિમાન ેઢાકંિી
શરમજનક

બ્લકે લાઈવ્ઝ મટેિના
સમથજકોની િલેી અગાઉ
પાલાજમસેટ સ્ક્વિે ખાત ેમહાત્મા
ગાધંીની પ્રરતમાન ે પણ ઢાકંી
દિેાઈ હતી. ગાધંી મમેોરિયલ
સ્ટચે્ય ુ ટ્રસ્ટના ચિેમને લોડટ
મઘેનાદ દસેાઈએ આ બાબતે
રનિદેનમા ં જણાવ્યું હતું ક,ે‘
બ્લકે લાઈવ્ઝ મટેિના
સમથજકોની િલેી અગાઉ
પાલાજમસેટ સ્ક્વિે ખાત ેમહાત્મા
ગાધંીની પ્રરતમાન ે પણ ઢાકંી

દિેાઈ ત ે દયાજનક અને
શિમજનક બાબત છ.ે ગાધંીને
કશું છપુાિિા-ઢાકંિા જિેું હતું
જ નરહ. તઓે સામ્રાજ્યિાદ
અન ેિગંભદે સામનેી લડાઈમાં
પ્રણતેા હતા જમેણ,ે ડો. મારટટન
ડયથુિ કકગં અન ે નડેસન
મડંલેાન ેપ્રિેણા આપી હતી.’

‘ટોપલ ધ રવેસસ્ટ્સ’
અવભયાન શરુ કરાયું
રિટનના સામ્રાજ્યિાદી

ભતૂકાળ બાબત ે ભાિ ે રિિાદ
સજાજયો છ.ે ગત સપ્તાહે
BLMના ટકેદેાિો અને
કાયજકિોએ રિસ્ટોલમા ં ૧૭મી

સદીના ગલુામોના િપેાિી
એડિડટ કોલસ્ટોનની પ્રરતમા
ઉખાડી શહિેના હાબજિમા ંડબૂાડી
દીધી હતી. 

આ પછી, દશેભિના
સસં્થાનિાદી ઈરતહાસ ધિાિતાં
સ્માિકો અન ે પ્રરતમાઓન ે દિૂ
કિિાનું ‘ટોપલ ધ િરેસસ્ટ્સ’
અરભયાન શરુ કિાયું છ,ે જનેી
યાદીમા ં ૭૮ નામ મકૂાયા છ.ે
આ પછી, ઈંલલસેડ, િડેસ અને
સ્કોટલસેડમા ં લબેિ પાટટી
હસ્તકની ૧૫૦ જટેલી
કાઉગ્સસલોએ આિા પતૂળાનંે
દિૂ કિિાની સમીક્ષા આિભંી છ.ે

રવેસસ્ટ પિૂળા-ંસ્મારકોનું ભારિીય કનકે્શન
લડંનઃ BLMના સમથસકોએ રગંભદે અન ે ગલુામી સાથે

સકંળાયલેા ૭૮ પિૂળા ંઅન ે થમારકોની યાદી બનાવી છ ેિમેાં
ભારિમા ં વપેાર કરવા આવલેી અન ે પછી તિતટશ સામ્રાજ્ય
થથાપવામા ંકારણભિૂ બનલેી ઈથટ ઈન્સડયા કપંનીની લડંનન્થથિ
ઈથટ ઈન્સડયા એથટટેનો સમાવશે પણ થાય છ.ે આ એથટટે ખાિે
૧૮૦૯-૧૮૬૧ના ગાળામા ંઈથટ ઈન્સડયા કપંનીના ખાનગી આમબીના
કડેટે્સન ે લશ્કરી ટ્રતેનગં અપાિી હિી અન ે િમેનો ઉપયોગ
૧૮૫૭મા ંભારિમા ંકપંનીના લશ્કરમા ંપણ કરાયો હિો.

BLM યાદીમા ંઆ ઉપરાિં, ક્લાઈવ ઓફ ઈન્સડયા િરીકે
જાણીિા રોબટિ ક્લાઈવનું શ્રોપશાયરમા ં આવલેું પિૂળું પણ
સમાતવષ્ટ છ.ે વ્હાઈટહોલ અન ેશ્રસુબરીમા ંિનેા પિૂળા ંહટાવવા
જોરદાર માગ ઉઠી છ.ે ઈથટ ઈન્સડયા કપંનીના એજસટ અને
બેંગાલ િતેસડસેસીના િથમ ગવનસર રોબટિ ક્લાઈવ ેમોટા ભાગના
ભારિ પર કબજો જમાવી તિતટશ રાજના પાયાનું તનમાસણ કયુું
હિું. ભારિની અઢળક સપંતિ લૂંટી પોિાનું ઘર ભરવામા ંક્લાઈવે
કશું બાકી રાખ્યું ન હિું. આધતુનક ઈતિહાસતવદોએ ભારિીયો પર
ક્લાઈવના ભાર ેઅત્યાચાર, ઊચંા કરવરેા િમેજ દકુાળન ેઉિજેન
આપનારા પાક લવેાની ખડેિૂોન ેપાડલેી ફરજ સતહિના મદુ્દાઓ
પર િનેી ભાર ેટીકા કરી છ.ે િનેા તવરુદ્ધ તિતટશ પાલાસમસેટમાં
ટ્રાયલ પણ ચલાવાઈ હિી.

થકોટલસેડમા ંઆયરના વતેલગં્ટન થક્વરેમા ં જનરલ જ્યોજસ
ન્થમથ નીલનું થમારક પણ જોખમમા ંછ.ે જનરલ નીલ ે૧૮૫૭માં
ભારિના િથમ થવાિતં્ર્ય સગં્રામ દરતમયાન ફરજ બજાવી હિી
અન ે િણે ે બીબીઘર (Bibighar) હત્યાકાડંમા ં ભારિીયોની
હત્યાનો આદશે આપ્યો હોવાનો આરોપ લગાવાય છ.ે

ભારિની આઝાદી અન ેતવભાજન માટ ેકારણભિૂ મનાયલેા
લોડિ લઈૂ માઉસટબટેનની િતિમા વથેટતમસથટરના હોસસ ગાર્સસ રોડ
ખાિ ેઆવલેી છ.ે તિસસ કફતલપના કાકા માઉસટબટેન તિતટશ
રાજના ભારિના આખરી વાઈસરોય હિા. ભારિના બગંાળ,
પજંાબ અન ે તસધં સતહિ કટેલાક િાિંોના તવભાજનના કારણે
લગભગ ૨૦ તમતલયન લોકોએ તહજરિ કરવી પડી હિી અને
આશર ેબ ેતમતલયન લોકોના મોિ નીપજ્યા ંહિા.

તિટનના પવૂસ વડા િધાન તવસથટન ચતચસલ ભારિ સાથ ેએ
રીિ ેસકંળાયલેા ગણાય ક ેિમેણ ેભારિન ેઆઝાદી આપવાનો
થપષ્ટ ઈનકાર કયોસ હિો. ચતચસલ મહાત્મા ગાધંીન ે ‘અધસનગ્ન
ફકીર’ િરીક ેજ ઓળખાવિા હિા. ગાધંી અન ેભારિીયો િત્યે
િમેનો અણગમો જગજાહરે હિો. બગંાળના દકુાળ અન ેભખૂમરા
માટ ેચતચસલની નીતિન ેજવાબદાર ગણાવાઈ હિી.

તિટનની ઈથટ ઈન્સડયા કપંની વિી ૧૮૪૩મા ંભારિના તસધં
િાિં (હાલ પાકકથિાન)મા ં લશ્કરી કબજો મળેવનાર જનરલ
ચાલ્સસ જમે્સ નતેપયરનું પિૂળું ટ્રફાલ્ગર થક્વરેમા ં છ.ે જનરલ
નતેપયર ૧૮૪૭ સધુી તસધંના કોલોતનયલ ગવનસર હિા. તસધં પર
કબજો મળેવવા િમે ેથથાતનક નિેાઓ તવરુદ્ધ યદુ્ધ આદયુું હિું
જમેા,ં આશર ે૧૦,૦૦૦ ભારિીયોએ જાન ગમુાવ્યા હિા. નતેપયરને
૧૮૪૯થી ૧૮૫૧ના ગાળામા ંભારિમા ંકમાસડર ઈન ચીફ તનયકુ્ત
કરાયા હિા.

લસે્ટરઃ બલેગ્રવે રોડ પર આવલેી મહાત્મા
ગાધંીની િતિમાન ે હટાવવાના િયાસોના
તવરોધમા ંકોમ્યતુનટીના સભ્યોએ રતવવાર ૧૪
જનૂ ે િતિમાની આસપાસ માનવસાકંળ રચી
હિી. તહસદ ુ ચતેરટી સમસવય પતરવારના
વોલસટીઅસસ પણ િમેા સામલે થયા હિા. લથેટર
ઈથટના પવૂસ લબેર સાસંદ કકથ વાઝ અન ેતસટી
કાઉન્સસલસસ દ્વારા ગાધંીિતિમાની આસપાસ
સાકંળ બનાવાયા પછી િનેી રતેલગં્સની સાથે
વ્હાઈટ તરબસસ બાધંી હિી અન ેિોફાની િત્વો ભાગંફોડ કર ેનતહ િનેી ચોકી કરી હિી. 

લથેટરનું ૩૦ કરિા ંવધ ુવષસથી િતિતનતધત્વ કયાસ પછી તનવૃિ થયલેા કકથ વાઝ ેગાધંીિતિમાનું અંગિ
રીિ ેરક્ષણ કરવાની િતિજ્ઞા લીધી હિી. િમેણ ેજણાવ્યું હિું ક ે‘કટેલાક લોકોએ આ િતિમા તવરુદ્ધ
ધમકીઓ ઉચ્ચારી િને ેહટાવવા પીતટશન કરી છ ેિ ેભાર ેશરમજનક છ.ે આપણા શહરેમા ંઆ સીમાતચહ્ન
િતિમા છ.ે મહાત્મા ગાધંી માતટિન લ્યથુર કકગં અન ેનલે્સન મડંલેા માટ ેિરેણા હિા. િઓે શાતંિતિય હિા
અન ેલાખો લોકોનું જીવન બદલ્યું હિું. િમેના સામ ેરતેસઝમનો આક્ષપે તનદંાન ેપાત્ર જ છ.ે’ લથેટરના બલેગ્રવે
રોડ ખાિ ે૨૦૦૯મા ંથથાતપિ ગાધંી કાથંયિતિમાન ેહટાવવા ડબબીના કરેી પાગં્યલુીર દ્વારા લથેટર તસટી
કાઉન્સસલન ેકરાયલેી ઓનલાઈન પીતટશન પર આશર ે૬,૦૦૦ લોકોની સહી થઈ છ.ે કાઉન્સસલ ેજણાવ્યું
હિું ક ેિઓે શહરેમા ંશરેીઓના નામ, િતિમાઓ અન ેથમારકોના સદંભસ, યોગ્યિા અન ેસસુગંિિાના
આધાર ેજાળવણીના તહથસારુપ ેપીતટશન પર તવચાર કરશ.ે

લથેટરશાયરલાઈવ દ્વારા કરાયલેા ઓનલાઈન પોલમા ં૧,૧૩૩ લોકો (૩૯ ટકા)એ પીતટશનની િરફણે
કરી હિી. બહુમિી ૧,૩૩૫ લોકો (૪૬ ટકા)એ િતિમાન ેયથાવિ રાખવાનો મિ આપ્યો હિો જ્યાર,ે ૪૫૧
લોકો (૧૫ ટકા)એ જણાવ્યું હિું ક ેિઓે કોઈની િરફણે કરિા નથી.

લસે્ટરમા ંમહાત્મા ગાધંીની કાસં્ય પ્રવિમાની ફરિ ેમાનિસાકંળ 

ગાધંીજીની પ્રવિમા વિન્સ્ટન ચવચિલની પ્રવિમા



લડંનઃ કોરોના મહામારી
લોકડાઉનના નનયમોમા ં ૧૫
જનૂથી સોનિયલ નડપટન્સસગં
નનયમોની જાળવણી સાથ ેભારે
ફરેફાર અમલી બસયા હતા. ઘણી
િાળાઓ, િોપ્સ, ટ્રાસસપોટટ,
હોન્પપટલ્સ, ચચચ સનહતના
ધમચપથાનો થોડા ઘણા અંિે
કાયચરત બની ગયા હતા. જોક,ે
ઈંગ્લસેડના નનયમો વલે્સ,
પકોટલસેડ અન ે નોધચનચ
આયલલેસડમા ં લાગ ુ પડતા નથી.
કટેલાક ધોરણો માટ ે પ્રાઈમરી
પકલૂ્સ ખોલવામા ંઆવી છ.ે  િણ
મનહના પછી નબનજરુરી
ચીજવપતઓુના વપેાર, ડન્સટપટ્સ,
માકકેટ્સ, કાર િો રુમ્સ સનહતના
વપેારધધંા ખલૂી ગયા છ.ે વડા
પ્રધાન બોનરસ જ્હોસસન ેઆિા
વ્યકત કરી હતી ક ે પટોસચ અને
બજારો ખોલવાથી ૩ મનહનાથી
ડચકા ં ખાતી ઈકોનોમીમા ં નવો
પ્રાણ ફુંકાિ.ે બીજી તરફ, યકુમેાં
કોરોના વાઈરસથી થતા ંમોતનું
પ્રમાણ ધીર ેધીર ેઘટી રહ્યુ ંછે

સોમવારથી સપોટટ બબલનો
લાભ અપાયો છ ેજનેો અથચ એ છે

ક ેજ ેલોકો એકલા રહતેા હોય
અથવા નસગંલ પરેસટ્સ હોય
તમેન ે ઈંગ્લસેડમા ં અસય એક
પનરવાર સાથ ેસપંકકની છટૂ મળિ.ે
તઓે તમેના ઘરમા ંમળવા જઈ
િકિ ેન ેરાનિરોકાણ કરી િકિ.ે 

િજારો લોકો ખરીદી 
કરવા ઉમટ્યા

કોરાના મહામારીના કરે
વચ્ચ ેનિટનમા ં૩ મનહના પછી
પટોસચ ખોલવાની પરવાનગી
મળવાથી હજારો લોકો ખરીદી
કરવા ઉમટ્યા હતા અન ે પટોસચ
પર લાબંી લાઈનો લગાવી હતી.
આના પનરણામ,ે સોનિયલ
નડપટન્સસગં જળવાયું ન હતું અને
ટોળાનં ે અંકિુમા ં લવેા

ગોઠવાયલેી પોલીસ પણ
નનઃસહાય બની હતી. યકુમેાં
લોકડાઉનના કારણ ે પટોસચમાં
વચેાયા નવના પડી રહલેો ૧૫
નબનલયન પાઉસડનો પટોક ખાલી
કરવા જોહન લનેવસ અન ેઝારા
જવેા પટોસલે જગંી નડપકાઉસટ જાહરે
કયુું હતું. અનકે પટોસચમા ંચીજવપતુ
ખરીદવા પડાપડી થઇ હતી. 

કોરોના મૃત્યઆુકંમા ં
ભાર ેજવસગંતતા

નવશ્વમા ં કોરોના વાઈરસથી
૮.૧ નમનલયન લોકો સકં્રનમત
થવા સાથ ે ૪૪૦,૦૦૦ના મોત
નીપજ્યા છ.ે આની સામેયકુમેાં
૨૯૬,૮૫૭ સકં્રનમત કસે છ ેઅને
૪૧,૭૩૬ના મોત થયા છ.ે જોક,ે
ઓફફસ ફોર નિેનલ
પટટેન્પટક્સના આકંડા ઈંગ્લસેડ -
વલે્સમા ં૪૭,૮૨૦ લોકોના મોત
થયાનું જણાવ ેછ.ે સમગ્ર યકુમેા ં૫
જનૂ સધુીનો આ આકં ૫૨,૫૯૪
ગણાવાયો છ ેજ,ે સત્તાવાર આકં
કરતા ઘણો વધાર ેછ.ે નડપાટટમસેટ
ઓફ હલે્થે ૪૦,૨૬૧ મોતની
ગણતરી મકૂી છ ેઅન ેપરીક્ષણો
કરાયા નથી તવેા ૧૨,૦૦૦થી
વધ ુમોત ધ્યાન ેલવેાયા નથી.  ધ
ટાઈમ્સનો અંદાજ જણાવ ેછ ે કે
અત્યાર સધુી આિર ે૬૬,૮૦૦
લોકો કોરોનાથી મોતન ેભટે્યા છ.ે 
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યગુાડડામાથંી એમશયનોની ૪૮ વષય પહલેા
હિાલપટ્ટી િરવામા ં આવી હતી. તઓે  ખાલી
મખથસ ે ઈંગ્લડેડમા ં આવ્યા, સખત પમરશ્રમ િયોય
અન ે હવ ે તમેની અદ્ભતૂ સફળતા માટ ે તમેની
િશસંા િરાઈ રહી છ.ે ગત થોડા સપ્તાહ
દરમમયાન, મિમટશ સરિાર ે હોંગ િોંગના ૩
મમમલયન િ ે વિ ુ નાગમરિો માટ ે પોતાના દ્વાર
ખોજયા ં છ.ે યગુાડડન એમશયનોના અભતૂપવૂય
યોગદાનન ે યાદ રાખી મિમટશ શાહી પમરવાર,
રાજિીય અન ે જાહરે જીવનના નતેાઓ, પક્ષો
અન ે મીમડયા દ્વારા પણ આ પહલેન ે વ્યાપિ
સમથયન આપવામા ંઆવ્યું છ.ે

શા માટે?
૧. યુગાન્ડાના એજશયનો કોણ છે?
૨. તેઓ ૧૯મી સદીમાં યુગાન્ડા કેવી રીતે
પિોંચ્યા?
૩. યુગાન્ડાના જવકાસમાં તેમનું બહુઆયામી
યોગદાન કેવું રહ્યું?
૪. યુગાન્ડામાંથી તેમની િકાલપટ્ટી શા માટે
અને કોના િાથે કરવામાં આવી?
૫. તેઓ યુકે કેવી રીતે આવ્યા અને જવજવધ
પડકારોનો સામનો કયોો?

યગુાડડન એમશયનોનું યોગદાન અનડય
અન ેનોંિપાત્ર રહ્યુ ંછ.ે યગુાડડન એમશયનો મવશે
અમારા આગામી મવશષે િિાશનમા ંઆવા તમામ
િચનોના ઉિર સાથ ે જ ઘણી અમજૂય મામહતી
આપવા િયાસ િરાશ.ે મવમવિ િિારની મામહતી
અન ે િોફાઈજસ-જીવનવૃિો માટ ે અમાર ે આપની
મદદ જોઈશ.ે આજ ે યગુાડડન એમશયનોનો
મિટનના સફળ રાજિારણીઓ, થત્રી અન ેપરુુષ
મબઝનસે અગ્રણીઓ, િોફશેનજસ, િળા અને
સાથંિમૃતિ વ્યાવસામયિો તમેજ જીવનના અડય
મવમવિ ક્ષતે્રોમા ંસાહસી ખડેાણ િરનારા લોિોમાં
સમાવશે થાય છ.ે

તમ ે િદાિ તમેનામાથંી િટેલાિન ે જાણતા
હશો અન ે આ પલ્લલિશેન મારફત વિ ુ લોિો
મવશ ેજાણી શિશો.

યગુાડડાના સરમખુત્યાર ઈદી અમીન ે ૪
ઓગથટ ૧૯૭૨ના મદવસ ે મખુ્યત્વ ે ગજુરાતી
મળૂના લોિો સમહત તમામ એમશયનોની માત્ર ૯૦
મદવસમા ંજ દશે છોડી દવેા હિાલપટ્ટીનો આદશે
જાહરે િયોય હતો. આપણા બાળિો, ગ્રાડડમિજડ્રન
અન ે અડય લોિોએ પણ તમેના વડવાઓ-
પવૂયજોની વ્યથા, સતંાપ, મચુિલેીઓ, પડિારો
અન ે મસમિઓ- સફળતાઓ મવશ ે જાણવાની
તમેજ આ રીત ેબળજબરીથી િરાયલેી હિાલપટ્ટી

અન ે ત ે પછી યિુ ે અન ે અડય દશેોમા ં વસવાટ
દરમમયાન તઓે િવેી પમરલ્થથમતઓમાથંી પસાર
થયા હશ ેત ેસમજવાની આવચયિતા છ.ે

આ મવશષે િિાશન યગુાડડન એમશયનોની
િસોટીઓ અન ે મવજયોની ગાથા માટ ે સશંોિન
અન ેસદંભય થમરમણિાનો સવયિાલીન સ્રોત બની
રહશે.ે આપ સહુની સહભામગતા મહત્ત્વપણૂય
આવચયિ અન ે આવિારપાત્ર છ.ે આ મવમશષ્ટ
િોજસેટ બાબત ે આપના તરફથી એમડટોમરયલ
બોડટ, એડવાઈઝરી પનેલ અન ે અગ્રદતૂો –
એમ્બસેડેસય માટ ે નોમમનશેડસ / ભલામણોને
આવિારીશું.
• પ્રકાશક / તંત્રીઃ સી.બી. પટેલ
(cb.patel@abplgroup.com)
• મેનેજિંગ એજડટરઃ કોકકલાબિેન પટેલ
(kokila.patel@abplgroup.com)
• કન્સલ્ટટંગ એજડટરઃ જ્યોત્સનાબિેન શાિ
(jyotsna.shah@abplgroup.com)
• પત્રસંપકકઃ શ્રીજિત રાિન
(shrijit.rajan@abplgroup.com)

આવા સફળ એડટ્રિેીડયોસય અન ેમસમિ િાપ્ત
િરનારા મહાનભુાવો અન ે મબઝનસેીસ મવશે
મામહતી પરૂી પાડી આપની સહભામગતા અને
સહિાર મળેવવા અમ ે ઈચ્છિુ છીએ.
થપોડસરમશપ, એડવટાયઈઝમડેટ્સ અને
એડવટોયમરયજસ આવિાયય અવચય છ ે પરતં,ુ
ફરમજયાત નથી. યગુાડડાએ ૯ ઓસટોબર
૧૯૬૨ના મદવસ ે થવતતં્રતા િાપ્ત િરી હતી. આ
મવશષે આવૃમિ જ્વલે ઓફ આમિિા તરીિ ેપણ
જાણીતા અનોખા દશેની થવાતતં્ર્ય વષયગાઠંને
સસુગંત યગુાડડા અન ે યગુાડડન એમશયનોને
અમારી સમુિરુ અંજમલ બની રહશે.ે

યગુાન્ડન એશિયનઃ ગૌરવગાથાલોકડાઉન નનયતં્રણો હળવા ંબન્યા ંતો ખરીદી માટેલોકોની પડાપડીઃ મૃત્યઆુકંમા ંભાર ેનવસગંતતા     

લડંનઃ સાઉથોલ ટ્રાવલે ગ્રપૂ દ્વારા તનેા ગ્રાહિોન ે ૨૨
મમમલયન પાઉડડ જટેલા મજૂયની િિૂવણી િરવા સાથ ેમરફડડ
તમેજ અડય બાબતો સાથ ેિામ પાર પાડવાની પોતાની ક્ષમતા
વિારવાના પગલાનંી જાહરેાત છ.ે ટ્રાવલે ગ્રપૂ ેજણાવ્યું હતું િે
૩૧ મ ે ૨૦૨૦ સિુીના પિેજે બકુિગં િરાવતા ૯૪ ટિા
ગ્રાહિોન ે મરફડડ આપી દવેાયું છ.ે જનૂ ૩૦ સિુી િવાસ
િરનારા પિેજે િથટમસયન ે ૧૫ જનૂ સિુી મરફડડ િિૂવી
દવેાશ.ે જોિ,ે િપંનીએ થવીિાયાું હતું િ ે ફ્લાઈટ-ઓડલી
બકુિગં્સ માટ ેઘણી એરલાઈડસ પાસથેી નાણા પરત મળેવવા
ત ેહજ ુિયત્નો િરી રહલે છ.ે

મિયાજંના (મવનતંીથી નામ બદજયું છ)ેન ે૨૯ માિચે ભારતનો િવાસ
િરવાનો હતો. ત ેગત છ વષયથી સાઉથોલ ટ્રાવલેની મનયમમત િરથટમર
છ ેઅન ેબઠેિના મરઝવચેશન માટ ેટોિન રિમ લવેાના અન ેબાિીની
રિમ ઉડ્ડયન તારીખની આસપાસ િિૂવવાની નીમત સાથ ેસાઉથોલ
ટ્રાવલેની ફ્લાઈટ મટકિટ્સ બિુ િરવાની ફ્લલ્સસબલ ઓફર તને ેપસદં
છ.ે ભારત ેપોતાની સરહદો બિં િરવાની જાહરેાત િરી ત્યાર ેટ્રાવલે
એજડસીના િમતમનમિએ તત્િાળ તને ેિવાસ િમતબિંની મામહતી આપવા
ફોન િયોય હતો. જોિ,ે ટ્રાવલે બાબત ે અમનલ્ચિતતાઓ હોવાથી
મિયાજંનાએ સાઉથોલ ટ્રાવલેન ેતનેી મડપોમઝટ મરફડડ િરવા લખી
જણાવ્યું હતું. ગત સપ્તાહ ેજ તણે ેિિૂવલેી રિમ જટેલા બ ેવષયના
વાઉિર મળેવવા અથવા સપંણૂય મરફડડની ઓફર િરતો ફોન મળ્યો
હતો. મિયાજંના એ ગજુરાત સમાિાર અન ેએમશયન વોઈસન ેજણાવ્યું
હતું િ,ે‘ મેં મરફડડ લવેાનું પસદં િયાું હતું. જોિ,ે મન ેહજ ુ૫૦૦ પાઉડડની
રિમ મળવાની બાિી છ ેપરતં,ુ બ ેસપ્તાહમા ંજ આ રિમ ખાતામા ંજમા
થઈ જશ ેતમે મન ેજણાવાયું છ.ે આવા િપરા સમયમા ંતનેાથી મારાં
બજટેન ેઘણી મદદ મળશ.ે’

સાઉથોલની OTA િાડડ્સમાથંી એિ Travel Trolleyની તાજતેરમાં
ટીિા િરવામા ં આવી હતી અન ે ટ્રાવલે િપંનીઓ મરફડડની

મવનતંીઓનો િવેો િત્યિુર વાળ ે છ ે ત ે સદંભચે
MoneySuperMarketના તાજતેરના અભ્યાસમા ં તે
તમળયાના ક્રમ ેઆવી હતી. જોિ,ે સાઉથોલ ટ્રાવલે અને
OTA િાડડ્સ Travel Trolley અન ેSky Sharp ના િીફ
િોમમશયયલ ઓકફસર જયમીન બોરખત્રીઆએ
Travolutionના લી લહેથટટન ે જણાવ્યું હતું િ,ે જો આ
અભ્યાસ ફરી િરવામા ંઆવ ેતો તમેા ં‘તદ્દન અલગ જ
હિીિત’ જોવા ંમળશ.ે તમેણ ેભારપવૂયિ જણાવ્યું હતું િે
િપંનીના િોલ સડેટસયન ે િોલ િરતા િથટમસય માટે
સરોરાશ વઈેમટગં પીમરયડ માત્ર બ ેમમમનટનો જ છ.ે તમેણે

ટીિાઓન ેગરેવાજબી ગણાવતા િહ્યુ ંહતું િ ેલોિડાઉનના િારણ ેયિુે
અન ેભારત (જ્યા ંતનેા િોલ સડેટસય છ)ેન ેગભંીર અસર પહોંિી હતી
અન ેતનેાથી ક્લાયડટ્સ સાથ ેિામ િરવાની િપંનીની ક્ષમતામા ંપણ
અવરોિ સજાયયો હતો.

બીજી તરફ, િપંનીના ૨૮૦ એરલાઈન સપ્લાયસયમાથંી મોટા
ભાગનાએ ઓટોમટેડે GDS મરફડડ્સની વ્યવથથા અટિાવી દીિી છે
અન ેઘણાએ તો મરફડડ્સનો સદતંર ઈનિાર િયોય છ ેત્યાર,ે સાઉથોલ
ટ્રાવલે ેઘણી પછૂપરછો સાથ ેિામ પાર પાડવા તનેી મરફડડ િોસમેસગં
ટીમની સખં્યા ૧૫થી વિારીન ે૩૦૦ િરી છ.ે ફમરયાદો મળવાના પગલે
સાઉથોલ ટ્રાવલે દ્વારા ગત મમહન ેમરફડડના િોસમેસગં માટ ેિાયદસેર
િાજય િરી શિાય તવેી વહીવટી ફી પણ જતી િરવાનો મનણયય િયોય છ.ે
િપંનીએ તો સબંમંિત એરલાઈડસ પાસથેી નાણા પરત મળવાની ખાતરી
હોય તવેા સજંોગોમા ંતમેની પાસથેી નાણા પરત મળ ેત ે પહલેા જ
ક્લાયડટન ેનાણા મરફડડ િરી આપ્યા છ.ે

ખાનગી મામલિીની િપંની સાઉથોલ ટ્રાવલે ૩૫ િરતા ંવિ ુવષયથી
િાયયરત છ.ે સડડ ે ટાઈમ્સ મરિ મલથટ અનસુાર સાઉથોલ ટ્રાવલેના
થથાપિ િલુમજડદર બમહઆ અન ેતમેનો પમરવાર ૨૦૧૫મા ંયિુનેા ટ્રાવલે
સસેટરમા ંસૌથી િનવાન લોિોમા ંિથમ ક્રમ ેહતો.

સાઉથોલ ટ્રાવેલના ગ્રાિકોને £૨૨ જમજલયનનું જરફન્ડ

લંડનઃ યનુાઈટડે કિગં્ડમમાં
આગામી ભારતીય હાઈ
િમમશનર તરીિ ેપીઢ રાજદ્વારી
ગાયત્રી ઈથસાર િમુારને
મનયિુ િરવામા ં આવ્યા ં છ.ે
તઓે હાલમા ંજ મનવૃિ થયલેાં
હાઈ િમમશનર રુમિ ઘનચયામનું
થથાન લશે.ે હાલ બલે્જજયમના
રાજદતૂ તરીિ ે િાયયભાર
સભંાળતા ંમમસ ગાયત્રી ઈથસાર િમુાર ભારતીય મવદશે સવેાના
૧૯૮૬ની બિેના અમિિારી છ.ે મવદશે મતં્રાલય ે બીજી જનૂ
મગંળવાર ે આ જાહરેાત િરતા જણાવ્યું હતું િ ે તઓે ટુંિ
સમયમા ંજ નવી જવાબદારી સભંાળી લશે.ે

યિુ ે શમિશાળી યરુોપીય યમુનયન (EU)માથંી બહાર
આવી રહ્યુ ંછ ેત્યાર ેભારત તનેી સાથ ેવપેાર સમહતના સબંિંો
વિારવા અન ે મજબતૂ બનાવવા ઉત્સિુ છ.ે આ મદશામાં
ભારતીય હાઈ િમમશનરની હાઈ િોફાઈલ પોથટ મમસ િમુાર
માટ ેમહત્ત્વની બની રહશે.ે તમેની રાજદ્વારી િારિીદદી ૩૦ વષયમાં
પથરાયલેી છ ેજ ેગાળામા ંતમેણ ેપમેરસ, િાઠમાડં,ુ મલથબન અને
જીમનવા સમહતના ભારતીય દતૂાવાસોમા ંિામગીરી બજાવી છ.ે
તમેણ ે મદજહીમા ં મવદશે મતં્રાલયના વડા મથિમા ં અમમેરિા
મડમવઝનમા ંજોઈડટ સકે્રટેરી તરીિ ેપણ ફરજ બજાવી છ.ે

ઉજલખેનીય છ ે િ ે ભારતીય મવદશે મતં્રાલય ે ૧૩ જનૂ
૨૦૧૭ના રોજ ગાયત્રી ઈથસાર િમુારન ેબલ્જજયમમા ંભારતના
રાજદતૂ તરીિ ેમનયિુ િયાાં હતા.ં તઓે લસઝમબગયમા ંગ્રાડડ
ડિી અન ેયરુોપીય યમુનયનના રાજદતૂ તરીિ ેપણ િાયયભાર
સભંાળતા ંહતા.ં

તમેનો જડમ ૧૯૬૨મા ંથયો છ ેઅન ેતમેણ ેનવી મદજહી અને
બેંગલોરમા ંમશક્ષણ મળેવ્યું છ.ે બેંગલોર યમુનવમસયટીના થનાતિ
મમસ ગાયત્રીએ ૧૯૮૬મા ં ઈલ્ડડયન ફોરને સમવયસમા ં િવશે
મળેવ્યો હતો. તમેણ ેશ્રી સામિત િમુાર સાથ ેલગ્ન િયાય છ ેઅને
તઓેન ેસતંાનમા ંબ ેમદિરી છ.ે

નોંિપાત્ર બાબત એ િહી શિાય િ ેયિુને ેબીજા ંભારતીય
મમહલા હાઈ િમમશનર મળેવવા ૫૭ વષય રાહ જોવી પડી હતી
પરતં,ુ ત્રીજા મમહલા િમમશનર માટ ેજરા પણ રાહ જોવી પડી
નથી. યિુમેા ંિથમ ભારતીય મમહલા હાઈ િમમશનર મવજયા
લક્ષ્મી પમંડત ે૧૯૫૪થી ૧૯૬૧ સિુી િાયયભાર સભંાળ્યો હતો.
આ પછી, શ્રીમતી રુમિ ઘનચયામ ેમડસમે્બર ૨૦૧૮મા ંઆ હોદ્દો
િારણ િયોય હતો. હવ ે તમેના પછી તરત ગાયત્રી ઈથસાર
િમુારન ેઆ િાયયભાર સોંપાયો છ.ે

પીઢ રાિદ્વારી ગાયત્રી ઈસ્સાર કુમારની
યુકેમાં િાઈ કજમશનરપદે જનયુજિ

કુલજિન્દર બજિઆ 

ગાયત્રી ઈસ્સાર કુમાર



લિંનઃ શિટન ે૩૧ શિસમ્િરની િન્સઝટ ટ્રાસઝીિન
સમયમયાાદાન ે લિંાવવા ટપષ્ટ ઈનકાર કયોા છ.ે
જોક,ે કોરોના વાઈરસ મહામારીના કારણે
શિઝનસેીસ એિજટટ કરી િક ે ત ે માટ ે સરહદી
ચકાસણી અન ે ટશેરફ્સમા ં છ મશહનાનો શવલિં
કરાિ ેતમે કશેિનટે ઓકફસ શમશનટટર માઈકલ ગોવે
ઈય ુમતં્રણાકારો સમક્ષ ટપષ્ટ કયુું હતું. 

યરુોશપયન કશમિનના વાઈસ િશેસિસેટ મારોસ
સફે્કોશવક ે જણાવ્યું હતું ક ે િસરે્સ સમયમયાાદા
વધારવા તયૈાર હત ુપરતં,ુ યકુનેો શનણાય ટવીકારી
લવેાયો છ.ે ઉર્લખેનીય છ ેક ેટકોટલસેિ અન ેવરે્સના
ફટટટ શમશનટટરોએ ટ્રાસઝીિન સમયમયાાદા
લિંાવવાની શવનતંીના પત્ર વિા િધાન િોશરસ

જ્હોસસનન ેલખ્યા હતા. કશેિનટે ઓકફસ ેજણાવ્યું
છ ેક ેત્રણ તિક્કામા ંસરહદી તપાસ દાખલ કરાિ.ે
જાસયઆુરીથી તમામ આયાત પર ટશેરફ ચકૂવવાની
થિ ેઅન ે ટટાસિિટ માલસામાન આયાત કરનારા
વપેારીઓએ િશેઝક કટટ્મ્સ જરુશરયાતો માટ ેતયૈારી
કરવાની રહિે.ે 

એશિલ મશહનાથી માસં, િરેી ઉત્પાદનો તમેજ
અસય િાણીજ અન ેરગે્યલુટેિે તલાસટ િોિસટ્સ માટે
િી-નોશટકફકિેસસ અન ેસિંશંધત હરે્થ દટતાવજેો
જરુરી િનિ.ે જલુાઈમા ં વપેારીઓએ આયાતના
પોઈસટ્સ ખાત ે િકેલરેિેસસ કરી ટશેરક ચકૂવવી
પિિ.ે કશેિનટે ઓકફસ ે કહ્યુ ં હતું ક ે  યોજના
શવથ્ડ્રોઅલ એગ્રીમસેટથી અલગ રીત ે આવરી

લવેાયલેા નોધાના આયલવેસિન ેલાગુ
પિિ ે નશહ. શિઝનસેીસ કટટમ્સ
અશધકારીઓની ભરતી કરી
ટ્રશેનગં આપી િક ે ત ે માટ ે ૫૦
શમશલયન પાઉસિના સપોટટ પકેજેની
જાહરેાત પણ કરાઈ હતી.

યકુનેા સતૂ્રોએ જણાવ્યું હતું કે
આ િઠેક સમયમયાાદા વધારવા
માટ ેઆખરી તક હતી કારણ કે
પહલેી જલુાઈની િિેલાઈન પહલેાની
આ છરે્લી િઠેક હતી. 

હવ ેવિા િધાન જ્હોસસન અને
ઈયનુા વિા ઉસાુલા વોન િર લયેને
વચ્ચનેી િઠેકમા ં વપેાર
વાટાઘાટોની મિાગાઠં ઉકલેવા
િયાસ કરાિ.ે જલુાઈમા ં મતં્રણા
ટીમો આમનસેામન ેવાતચીત કરી
િક ેછ.ે 

લિંનઃ લિેર પાટટીના સાસંદોએ
રગંભદે િાિત ે પોતાનાં
અનભુવોની વાત કરીન ે હોમ
સકે્રટેરી િીશત પટલે BLM
સમથાકો પર િકંા ઉઠાવી રહ્યા
હોવા મતલિનો પત્ર પાઠવ્યો
હતો. આ પત્રમા ં સાસંદોએ
રગંભદે શવવાદમા ં ‘તમારાં
વારસા અન ે રગંભદેના
અનભુવોનો ઉપયોગ’ કરવાનો
આક્ષપે તમેના ં પર લગાવ્યો
હતો. હોમ સકે્રટેરીએ રોષે
ભરાઈ વળતા િહારમા ંજણાવ્યું
હતું ક ેતમેન ે‘ચપૂ કરી િકાિે
નશહ.’

લિેર પાટટીના કટેલાક
સાસંદોએ હોમ સકે્રટેરી િીશત
પટલેન ે પત્ર પાઠવી આક્ષપે
લગાવ્યો હતો ક,ે‘સમગ્ર યકુમેાં
અશ્વતે લોકો અને
કોમ્યશુનટીઓ વાટતશવક
રગંભગેનો સામનો કરી રહ્યા છે
ત્યાર ેતમેનું મહત્ત્વ ઘટાિવા તમે
જ ે રીત ે તમારા વારસા અને
રગંભદેના અનભુવોનો ઉપયોગ
કરો છો તનેાથી અશ્વતે
એશિયન અન ેવિંીય લઘમુતી
(BAME) લિેર સાસંદોને
શનરાિા ઉપજ ેછ.ે અમ ેિધા,
અમારી ત્વચાના રગં અથવા
અમારી પસદંના ધમાના કારણે
રગંભદેનો સામનો કરવાની
અંગત કથાઓ ધરાવીએ છીએ.
રગંીન ત્વચાની વ્યશિ હોવાથી
તમ ે આપમળે ે તમામ િકારના
રગંભદે શવિ ે ઓથોશરટી-

શનષ્ણાત િની જતા ં નથી.’
લિેર પાટટીના નાઝ િાહના
લટેરહિે પર લખાયલેા પત્રમાં
હાઉસના િિેો લીિર વલેરેી
વાઝ અન ેપવૂા િિેો હોમ સકે્રટેરી
િીઆન એિોટ સશહતના
સભ્યોએ હટતાક્ષર કયાું હતા.ં

વળતા જવાિમા ં પટલેે
જણાવ્યું હતું ક,ે ‘વિંીય
લઘમુતીએ કવેી રીત ે વતાન
કરવું જોઈએ ત ેશવિ ેમત સાથે
અસહમત લોકોના િદાનને
સતત નકારી કાઢતા યકુનેા
લિેર સાસંદોથી હુ ં ચપૂ નશહ
થાઉં.’ અગાઉ, િીશત પટલેે
કોમસસમા ં BLMના શહસંક
દખેાવો િાિત ે કહ્યું હતું કે
પોલીસ અશધકારીઓ પર
હુમલાઓ કદી ટવીકાયા નથી.
શવપક્ષી રાજકારણીની
ટીતપણીઓનો ઉિર વાળતાં
તમેણ ે જણાવ્યું હતું ક,ે‘જ્યારે
રશેસઝમ, સન્સસઝમ, સામાશજક
સયાય માટ ે સશહષ્ણતુાની વાત
આવિ ે ત્યાર ે માર ે હાઉસના
સામનેા પક્ષ તરફથી લકે્ચર
સાભંળવાની જરુર નથી.’
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લડંનઃ કાયમી ટટોમા બગે (લટકતી કોથળી) સાથે
જીવવા નહિ માગતા ૩૪ વષષના અનામી પેશસટ
‘MSP’ના જીવનરક્ષક સારવારમાં ઓપરેશનનો
ઈનકાર કરવાના અહિકારને કોટટ ઓફ
પ્રોટેક્શનના જસ્ટટસ િેડને માસય રાખ્યો િતો.
આંતરડાની ગંભીર તકલીફ િરાવતા આ દદદીનું
મોત થયુ ંછ.ે જસ્ટટસ િડેન ેઆ મહિનાના આરભંે
જણાવ્યું િતું કે તબીબો દદદીને જીવતો રાખવાના
પ્રયાસ કાયદેસર બંિ કરી શકે છે. આ દદદીના
પેરસટ્સે પણ જણાવ્યું િતું કે તેઓ તેમના પુિની
ઈચ્છાનો આદર કરે છે. િોસ્ટપટલ ટ્રટટના
વકીલોએ જણાવ્યું િતું કે લાઈફ સપોટટ હસટટમ
ખસેડી લેવાઈ છે અને દદદીનું મૃત્યુ થયું છે.

બાસસષલે િોસ્ટપટલ ફાઉસડેશન ટ્રટટના
ઈસટેસ્સસવ કેર યુહનટમાં ગંભીર બીમારીની
સારવાર લઈ રિેલા ૩૪ વષદીય પેશસટે ટટોમા
બેગ સાથે આજીવન જીવવાનું પસંદ નહિ િોવાનું
જણાવ્યું િતું તેનું આખરે મોત થયું છે. તેના ૨૭
મેના ઓપરેશન પછી હનષ્ણાતોએ જણાવ્યું િતું કે
દદદીના જીવવાના ૬૦થી ૭૦ ટકા ચાસસ છ ેપરતં,ુ
તેના માટે પેટથી લટકતી ટટોમા બેગ રાખવી
આવચયક છે જેમાં દદદીના યુહરન અને મળને
બિાર એકિ કરી શકાય. કોટટ ઓફ પ્રોટેક્શનના
જસ્ટટસ િેડને આ મહિનાના આરંભે ચુકાદો
આપ્યો િતો કે દદદીએ તેને કાયમી ટટોમા સાથે
જીવવાનું પસંદ નહિ િોવાનું લેહખત જણાવ્યું છે
તે પુરાવાના આિારે તેને જીવનરક્ષક સારવારનો
ઈનકાર કરવાનો અહિકાર છે. જસ્ટટસે જણાવ્યું
િતું કે તબીબો કાયદેસર કૃહિમ રીતે પોષણ અને
પાણી કે પ્રવાિી આપવાનું બંિ કરી છે અને તેને
પીડાશામક સારવાર કેસદ્રમાં ખસેડી શકાય છે.
જજે પેશસટના મૃત્યુ પછી િણ મહિના સુિી 
તેની ઓળખ જાિેર નહિ કરી શકાય તેમ પણ
જણાવ્યું િતું.

બાસસષલે િોસ્ટપટલ NHS ફાઉસડેશન ટ્રટટમાં
સારવાર લઈ રિેલા પેશસટના શ્રેષ્ઠ હિતમાં શું છે
તેનો હનણષય કરવા કોટટ ઓફ પ્રોટેક્શનને હવનંતી
કરી િતી. આ કોટટમાં પોતાના માટે હનણષય

કરવાની માનહસક અક્ષમતા િરાવતા લોકો માટે
હનણષય લેવાય છે. જસ્ટટસ િેડનને જણાવાયું િતું
કે થોડા સમય અગાઉ ફેબ્રુઆરીમાં પોતાનો
હનણષય લેવાની ક્ષમતા પાછી મેળવી શકેલા આ
પેશસટે તે આજીવન ટટોમા બેગ સાથે જીવવા
માગતો નહિ િોવાનું લેહખતમાં જણાવ્યું િતું.

પેશસટના માતાહપતાએ પણ પુિની ઈચ્છાનું
સસમાન કરાય તેમ જણાવ્યું િતું. પેરસટ્સે કોટટ
સમક્ષ જણાવ્યું િતું કે પેટની સજષરી પછી તેમના
પુિને કામચલાઉ ટટોમા બેગ લગાવાઈ િતી.
જોકે, તેનાથી તે િાસી ગયો િતો. તેને પોતાના
ભાહવ જીવન, લગ્ન, નોકરી સંબંહિત હચંતા િતી.
જસ્ટટસ િેડને જણાવ્યું િતું કે ઘણા લોકો કાયમી
ટટોમા બેગ સાથે સંપૂણષ જીવન જીવે છે પરંતુ, આ
વ્યહિએ ટપષ્ટ સંદેશો આપ્યો િતો કે જે
સંજોગોમાં તે જીવવા ઈચ્છે છે તે આ નથી.
વાટતવમાં આ કેસ મૃત્યુની પસંદગીનો નહિ
પરંતુ, પોતાના જીવનના અંત પર અંકુશ
રાખવાની પુખ્ત વ્યહિની ક્ષમતા સંબંિે છે.

બીજી તરફ, ચુકાદાના હમશ્ર પ્રત્યાઘાતો
આવ્યા છે. કાયમી ટટોમા બેગ િરાવતી એક
વ્યહિએ પેશસટના આવાં ઈનકારને અયોગ્ય
ગણાવ્યો િતો. ઘણા લોકોએ આપણા શરીર પર
આત્મહનણષયનો અહિકાર િોવાનું જણાવ્યું િતુ.
કેમ્પેઈન ગ્રુપ હિસ્ચચયન કસસનષ દ્વારા જજના
ચુકાદાને ખામીપૂણષ ગણાવાયો છે.

મોતનો અધિકારઃ આજીવન સ્ટોમા બગેનધિ રાખવાનો દદદીનો ઈનકાર માન્ય
લિંનઃ કોરોના મહામારીના
કારણ ે શિશટિ
યશુનવશસાટીઓમા ં શવદિેી
શવદ્યાથટીઓની સખં્યા મોટા
પાય ેઘટી જવાનો ભય છ ેત્યારે
વિા િધાન િોશરસ
જ્હોસસનના ભાઈ અન ે પવૂા
યકુ ે યશુનવશસાટીઝ શમશનટટર
જો જ્હોસસન દ્વારા તયૈાર
કરાયલેા નવા શરપોટટમાં
ભારતીયો સશહત શવદિેી
શવદ્યાથટીઓન ેયકુમેા ંઆકષાવા ૪ વષાના પોટટ
ટટિી શવઝા િોગ્રામ િરુ કરવાની સરકારને
ભલામણ કરાઈ છ.ે આ શવઝાિોગ્રામ શિશટિ
યશુનવશસાટીઓ માટ ેલાભકારી િની રહિે ેતવેી
િસયતા પણ જો જ્હોસસન ેદિાાવી હતી. આના
પશરણામ,ે ૨૦૨૪ સધુીમા ંઅભ્યાસ માટ ેશિશટિ
યશુનવશસાટીઓની પસદંગી કરનારા ભારતીય
શવદ્યાથટીઓની સખં્યા િમણી થિ ે તમે પણ
શરપોટટમા ંજણાવાયું છ.ે

પવૂા યકુ ે યશુનવશસાટીઝ શમશનટટર જો
જ્હોસસન દ્વારા કકગં્સ કોલજે લિંન અન ેહાવાિટ
કનેિેી ટકલૂ ખાત ે પોશલસી ઈન્સટટટ્યટૂ માટે
તયૈાર કરલેા ‘યશુનવશસાટીઝ ઓપન ટ ુધ વર્િટઃ
હાઉ ટ ુપટુ ધ િાઉસસ િકે ઈન ગ્લોિલ શિટન’
શરપોટટમા ં ચતેવણી અપાઈ છ ે ક ે કોરોના
મહામારીના કારણ ેદિેના ઉચ્ચ શિક્ષણ સસેટરને
ભાર ે નકુસાન જિ ે અન ે આતંરરાષ્ટ્રીય
શવદ્યાથટીઓની સખં્યામા ં૫૦થી ૭૫ ટકાનો ઘટાિો
થિ.ે તમેણ ેટપષ્ટ કયુું હતું ક ેહોમ ઓકફસ દ્વારા
લો-શરટક શટયર-૪ શવઝા યાદીમાથંી ભારતને
સતત િાકાત રાખવાથી નારાજગી ફલેાયલેી છ.ે

િીગ્રી કોસાની સમાન્તત પછી દિેમા ં કામ
કરવાની ક્ષમતા વધારવા સાથ.ે ભારતીય
શવદ્યાથટીઓન ે ચીનની માફક ઓછા ં જોખમના

ટટિુસટ શવઝા સાથનેા દિેની
સાથ ે સમાવી લવેાય તો
ભારતીય શવદ્યાથટીઓ માટ ેતે
આકષાક પરૂવાર થિ.ે
તાજતેરના મશહનાઓમા ંયકુે
યશુનવશસાટીઓન ે પસદં
કરનારા ભારતીય
શવદ્યાથટીઓની સખં્યા વધી
હોવાની નોંધ પણ શરપોટટમાં
લવેાઈ છ.ે જો જ્હોસસને
જણાવ્યું છ ે ક,ે‘ભારતીય

શવદ્યાથટીઓ માટ ેઆ ઓફર ગમે ચસેજર સાશિત
થિ.ે આપણી યશુનવશસાટીઓ અન ેશિશટિ ઉચ્ચ
શિક્ષણનું ભારતમા ંમાકકેશટગં વધી િકિ.ે પોટટ
ટટિી વકક શવઝાનો મદુતવધારો ભારતીય
શવદ્યાથટીઓન ે ભાર ે અપીલ કરનારો નીવિિ,ે
જઓે ગ્રજે્યએુટ થયા પછી દિેમા ંરહી િકિ ેકે
નશહ અન ેપોતાના અભ્યાસનો અસાધારણ ખચા
કાઢવા સાથ ેતમેણ ેમળેવલેા કૌિર્યનો ઉપયોગ
કરી િકિ ેક ેનશહ ત ેિાિત ેભાર ેસવંદેનિીલ
હોય છ.ે’

રાજકારણન ે શતલાજંલી આપી દનેારા પવૂા
ટોરી સાસંદ જો જ્હોસસન ઓટટ્રશેલયા અને
કનેિેા જવેા ઉચ્ચ શિક્ષણ આપનારા દિેોની
હરીફાઈમા ં ટકી રહવેા યકુ ે દ્વારા ટપધાાત્મક
પોટટ ટટિી શવઝાના લાિંા સમયથી તરફણે કરી
રહ્યા છ.ે ભારતીય શવદ્યાથટીઓની સખં્યા િમણી
કરવાની સાથ ેનાઈશજશરયા અન ેમલશેિયા જવેા
નાના દિેોમાથંી પણ શવદ્યાથટીઓન ેઆકષાવાની
તઓે શહમાયત કર ેછ,ે જથેી ચીન જવેા ચોક્કસ
દિે પર આધાર વધી ન જાય. તમેના શરપોટટમાં
જણાવાયું છ ેક ેયકુ ેભારતની માગન ેસતંોષવાની
સારી ન્ટથશતમા ંછ ેકારણક ેમાચા ૨૦૨૦ના પરૂા
થયલેા ંવષામા ંતનેા ટટિુસટ શવઝા સખં્યામા ં૧૩૬
ટકાનો નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છ.ે

યકુમેા ં૪ િષાના ડિિા સાથ ેભારતીયડિદ્યાથથીઓન ેઆકષાિા ભલામણ કરાઈ

જો જ્િોસસન

પ્રીડત પટલે

તમ ેમન ેચપૂ નડિ કરી શકોઃ
પ્રીડત પટલેનો રોષ ભભઝૂયો 

લિંનઃ સોશિયલ મીશિયા પર
રગંભદેી લખાણ પોટટ કરનારા
કસઝવવેશટવ કાઉન્સસલર રોશિન
શવકરેીએ સફોક કાઉસટી અને
ઈતસશવચ િરોના કાઉન્સસલર
તરીક ેરાજીનામું આપી દીધું છ.ે
તમેણ ે અશ્વતે અન ે એશિયન
લોકોન ે દિેપાર કરવા હાકલ
કરતી પોટટન ેિરે કરી હતી.

પક્ષમાથંી પણ રાજીનામું
આપનારા શવકરેી આગામી મમેાં
શનવૃિ થવાના હતા. જોક,ે આ
લખાણો સદંભવે સેંકિો લોકોએ
લોકલ ઓથોશરટીન ે ફશરયાદ
કરતા તમેણ ેરાજીનામું આતયું છ.ે
તમેણ ે ફસેિકુ પર ફ્લોઈિના
મૃત્યનુ ેલી શરગ્િીની હત્યા સાથે
સરખાવતી િ ેપોટટ પણ િરે કરી
હતી. િનં ે કાઉન્સસલના
કસઝવવેશટવ ગ્રતૂસ ેતત્કાલ તપાસ
હાથ ધરી શવકરેીન ેસટપસેિ કયાા
હતા પરતં,ુ શવકરેીએ િનં ેહોદ્દા
પરથી રાજીનામું આપવાનું પસદં
કયુું હતું. શવકરેીએ કહ્યુંહતું કે
તમેણ ેકાઉન્સસલો અન ેપાટટીમાથંી
રાજીનામા ંઆપી દીધા છ.ે તઓે
આગામી ચૂંટણીમા ંશનવૃિ થવાના
જ હતા પણ હવ ેિહુ ંથયું. હવે
તઓે શનવૃશિન ેમાણિ.ે

ટોરી કાઉક્સસલર રોડબન
ડિકરેીનું રાજીનામું

૩૧ ડિસમે્બરની બ્રક્ઝિટ ટ્રાસિીશન મયાાદામા ંફરેફારનો ઈનકાર
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લડંનઃ આતંરરાષ્ટ્રીય મથસક ટટસક
ધ ઓગભેનાઈઝશેન ફોર
ઈકોનોમિક કો-ઓપરશેન એસડ
ડટવલપિસેટ (OECD) દ્વારા
કોરોના વાઈરસના પગલે
મવિના િખુ્ય અથપતતં્રો પર
મવપરીત આચંકાઓ મવશે
અંદાજો જાહરે કયાપ છ,ે જિેાં
યકુનેા અથપતતં્રન ે જીડીપીિાં
૧૧.૫ ટકાના ભાર ેઘટાડા સાથે
સૌથી ખરાિ અસર પહોંચશે
તિે જણાવાયું છ.ે વાઈરસ
િહાિારી દરમિયાન ફ્રાસસ અને
ઈટાલી િાટટ કરાયલેી આગાહી
કરતા ંપણ આ િોટો ઘટાડો હશ.ે
OECD અહવેાલિા ં કોરોના
િહાિારીના પગલ ે૧૦૦ વષપની
સૌથી ગભંીર િદંી જોવા િળશે
અન ે ૨૦૨૦િા ં વમૈિક
અથપતતં્રિા ં૬ ટકાનો નોંધપાત્ર
ઘટાડો થશ ે તિે જણાવતા
કહવેાયું છ ેક ેસધુારો ધીિો અને
અચોક્કસ રહશે.ે જો ચાલ ુવષપના
અંત ે કોરોના સિંિણ ફરીથી
ઉથલો િારશ ે તો વમૈિક
અથપતતં્રિા ં ૭.૬ ટકા સધુીનો
ઘટાડો જોવા િળી શક ે તવેી
ચતેવણી પણ અપાઈ છ.ે

આતંરરાષ્ટ્રીય મથસક ટટસક
OECDના અહવેાલિા ં યકુએે
મવિની કોઈ પણ િખુ્ય અથપતતં્ર
કરતા ંસૌથી ભાર ેઆચંકો સહન

કરવા પડશ ેતવેી ચતેવણી આપી
છ.ે ફ્રાસસના ૧૧.૪ ટકા અને
ઈટાલીના ૧૧.૩ ટકાની
સરખાિણીએ યકુનેો જીડીપી
૧૧.૫ ટકા નીચો ઉતરી જશ.ે જો
કોરોના રોગચાળાનો સિંિણનો
િીજો તિક્કો આવ ેતો આચંકો
૧૪ ટકા જટેલો વધ ુખરાિ િની
રહશે.ે આ મસવાય કનેડેા, યએુસ,
જિપની અન ેજાપાનિા ંજીડીપીનું
ધોવાણ એકી સખં્યાિા ં રહશે.ે
યકુનેું અથપતતં્ર ૨૦૨૧િા ં ૯
ટકાના ઉછાળા સાથ ે તજેીિાં
આવશ ેપરતં,ુ કોરોનાનો િીજો
તિક્કો આવ ેતો ધીિી રીકવરી
સાથ ે વૃમિ િાત્ર પાચં ટકાની
રહશે.ે યકુનેું અથપતતં્ર િોટા ભાગે
સવેા આધામરત છ.ે
ફાઈનાસ્સસયલ સમવપસીસ,
રીટટઈલ, હોસ્થપટામલટી, મરયલ
એથટટટ અન ે ટમુરઝિ સમહતનું
સમવપસ સકે્ટર યકુનેા જીડીપીનો

આશર ે૭૫ ટકા મહથસો ધરાવ ેછે
અન ે કોમવડ-૧૯ન ે મનયતં્રણિાં
રાખવા સમવપસ સકે્ટરને
લોકડાઉન મનયિોની ગભંીર
અસરો પહોંચી છ.ે

ઓઇસીડીના મનવદેનિાં
જણાવ્યું છ ેક ેકોરોના વાઇરસને
પગલ ેગત ૧૦૦ વષપની સૌથી
ગભંીર િદંી જોવા િળશ ેઅને
સિંિણના િીજા તિક્કાની
શક્યતા ન હોવા છતા ંજોખિ
હજ ુ દરૂ થયું નથી. જોક,ે
કોરોનાનો િીજો તિક્કો નમહ
આવ ેતો પણ તનેી અસર લાિંા
ગાળા સધુી જોવા િળશ.ે લાખો
લોકો નોકરીઓ ગિુાવી ચકૂ્યા
છ.ે આ કટોકટીની સૌથી વધુ
અસર ગરીિો અન ે યવુાનોને
થવાથી તનેા કારણ ેઅસિાનતા
વધશ ે તિે સથંથાના સિેટેરી
જનરલ એસજલે ગરુીયાએ
જણાવ્યું છ.ે જો કોરોનાનો િીજો
તિક્કો જોવા િળશ ે તો ૩૭
મવકમસત દશેોિા ં સરરેાશ
િકેારીનો દર િિણો થઇન ે૧૦
ટકા થઇ જશ ેઅન ે૨૦૨૧િાં
ખિૂ જ ઓછી મરકવરી જોવા
િળશ.ે આશાવાદી વલણ
અપનાવીએ તો પણ િકેારીદર
૯.૨ ટકા રહશે.ે જોક,ે ગરીિ
દશેોિા ંઆ આકંડો ખિૂ િોટો
હશ.ે

કોરોનાથી યકુનેા જીડીપીમા ં૧૧.૫ ટકાનાતીવ્ર ઘટાડાની OECDની આગાહી
લડંનઃ સ્ટવમ શોટ્સષ પર હહસદુ
દવેીદવેતાઓના હચત્રણનો હવવાદ
માડં શબ્રયો છ ે મયાર ે શફેિલ્ડ
(ઈંગ્લસેડ) સ્ટથત નીપસસેડ િ ુકપંની
દ્વારા ‘હનમુાન’ હબયરના વચેાણનો
હવવાદ શરુ થયો છ.ે હબયરને
હહસદઓુના પજૂનીય હનમુાનજીનું
નામ આપવા મદુ્દ ે હવશ્વભરના
હહસદઓુની લાગણી ઘવાયા સાથે
રોષ િલેાયો છ.ે હહસદઓુ દ્વારા આ
હબયરન ેતમકાળ બજારમાથંી પરત
ખેંચવા અન ેમાિી માગવા જણાવાયું
છ.ે અત્ર ેઉલ્લખેનીય છ ેક ેલડંનના
શાડટ ખાત ે વડ ુ મથક ધરાવતા
ગ્લોબલ લસઝરી શોહપગં ડસ્ટટનશેન
મચેીસિશેન (MatchesFashion)
દ્વારા બજારમા ં મકૂાયલેા હજમી
હસે્સિસસ સ્ટવમ શોટ્સષન ે તમકાળ
પાછા ખેંચી લવેા સાથ ે હહસદઓુની
માિી માગી છ.ે

યએુસએના નવેાડામા ં યહુનવસષલ સોસાયટી
ઓિ હહસદઈુઝમના પ્રમખુ રાજન ઝડે ેજણાવ્યું છે
ક,ે‘ હહસદ ુ ધમષમા ં રામસવેક હનમુાનજીનું ટથાન
હવહશષ્ટ છ.ે તમેની ઘર અન ેમહંદરમા ંઆદરસહ
પજૂા કરવાની હોય છ.ે હહસદ ુ ધમષમા ં હનમુાનજી
તમેની અપ્રહતમ શહિ માટ ેજાણીતા હોવા સાથે
સપંણૂષ જ્ઞાની અન ેવ્યાકરણના હનષ્ણાત ગણાય છ.ે
બજારુ ઉપયોગના ઈરાદા સાથ ે તમેના નામનો
ઉપયોગ હબયરના વચેાણ માટ ેકરાવો ન જોઈએ.
આલ્કોહોહલક પીણા ંસાથ ેભગવાન હનમુાનજીનું
નામ જોડવું તદ્દન અનહુચત અન ેઅયોગ્ય છ.ે

રાજન ઝડે ેજણાવ્યું હતું ક ેહહસદ ુદવેી-દવેતાની
મહૂતષઓ, આદશોષ અન ે પ્રતીકોનો વપેારી અથવા
અસય રીત ેઉપયોગ અયોગ્ય છ.ે તમેણ ેવચેાણમાં
મકૂાયલેા હબયરન ે બજારમાથંી તમકાળ પાછા
ખેંચવા અન ેલાગણી દભુાવવા બદલ હહસદઓુની
માિી માગવા પણ જણાવ્યું છ.ે

મચેીસફશેન ેસ્વવમ શોર્સપ પાછા
ખેંચી માફી માગી

હહસદઓુ દ્વારા હવરોધ
પ્રદહશષત કરાયાના ૨૪ કલાકમાં
જ ગ્લોબલ લસઝરી શોહપગં
ડસે્ટટનશેન મચેીસિશેને
(MatchesFashion) બજારમાં
મકૂાયલેા દવેીદવેતાઓના હચત્રો
સાથનેા હજમી હસે્સિસસ સ્ટવમ
શોટ્સષન ેતમકાળ પાછા ખેંચી લવેા
સાથ ેહહસદઓુની માિી માગી છ.ે
મચેીસિશેનના મસેસવરે હડે
ઓિ કોબ્રયહુનકશેસસ પોલ
વોટસન ે હહસદ ુ અગ્રણી રાજન
ઝડેન ેપાઠવલેા ઈમઈેલમા ંજણાવ્યું
હતું ક,ે‘અમ ે આ આઈટબ્રસ
સાઈટ પરથી દરૂ કરી છ.ે અમે
અમારી ટીમન ેઆવી સવંદેનશીલ
ખરીદીમા ંસાવચતેી રાખવા પણ
સચૂના આપી છ.ે આ કોઈ

ઈરાદાપવૂષક કરવામા ંઆવ્યું નથી ત ેજણાવવા સાથે
અમ ેઆ બદલ માિી માગીએ છીએ.’ રાજન ઝડેે
વધમુા ં જણાવ્યું હતું ક ે હવશ્વમા ં હહસદ ુ ધમષ સૌથી
પ્રાચીન હોવા ઉપરાતં, ૧.૧ હબહલયન શ્રદ્ધાળઓુ
સાથ ેત્રીજા ક્રમનો સૌથી મોટો ધમષ છ.ે આધ્યાસ્મમક
અન ેફિલોસોિીમા ંસમૃદ્ધ આ ધમષન ેમજાકમા ંલવેો
ન જોઈએ. કોઈ પણ, નાના ક ેમોટા ધમષના પ્રતીકો
સાથ ે દવુ્યષવહાર કરાવો ન જોઈએ. હહસદુ
દવેીદવેતાઓની આવી મજાકથી હવશ્વભરના
હહસદઓુમા ંરોષ સજાષય છ.ે કોઈ પણ ધમષ પહવત્ર
હોય છ ે અન ે તને ે મજાક બનાવવાથી તમેના
અનયુાયીઓ દભુાય ત ે ટવાભાહવક છ.ે તમેણે
મચેીસિશેન તથા અસય કપંનીઓન ેનવી પ્રોડસટ્સ
લોસચ કરતી વખત ેઅથવા એડવટાષઈઝ કબે્રપઈેન
સમય ેતમેના સીહનયર એસ્સઝસયહુટવ્ઝન ેધાહમષક
અન ેસાટંકહૃતક સવંદેનશીલતા બાબત ેટ્રહેનગં માટે
મોકલવા સચૂન કયુું હતું.

હવ ેરામભક્ત હનમુાનજીના નામથી
બિયર વચેાતા બહન્દઓુમા ંરોષ ફલેાયો

લડંનઃ વથેટમિસથટર કોટટે હીરાના
ભાગડે ુમિઝનસેિને અન ેપજંાિ
નશેનલ િસેક સાથ ેલગભગ િે
અિજ ડોલર (રુમપયા ૧૫,૦૦૦
કરોડ)ની છતેરમપડંી આચરનારા
મનરવ િોદીની  કથટડી આગાિી
૯ જલુાઈ સધુી લિંાવવા આદશે
આપ્યો છ.ે મનરવ િોદી લોન
કૌભાડં અન ે િનીલોસડમરગંના
આરોપોિા ં મિટનથી ભારતને
પ્રત્યપપણ કસેનો સાિનો કરી
રહ્યા છ ે જનેી સનુાવણી ૭
સપ્ટટમ્િરથી શરુ થવાની છ.ે

િસેક અમધકારીઓ સાથે
સાઠંગાઠંથી ફ્રોડ અન ે િની
લોસડમરગંના કસેિા ં આરોપી
મનરવ િોદી ગયા વષપના િાચપિાં
ધરપકડ કરાયા પછી િે
િમહનાથી સાઉથ-વથેટ લડંનની
વોસડ્ઝવથપ જલેિા ં કદે છ.ે
િોદીન ે દર ૨૮ મદવસની
કાયદાકીય પ્રમિયા હઠેળ મરિાસડ
સનુાવણી િાટટ વીમડયો મલકં દ્વારા
કોટિેા ંરજ ૂકરાય છ.ે આ પ્રમિયા
હઠેળ કોટટે તનેી કથટડી ૯ જલુાઈ
સધુી લિંાવી હતી.

મડસ્થિક્ટ િમેજથિટટ સમે્યઅુલ
ગઝુીએ મનરવ િોદીન ેકહ્યુ ંહતું
ક,ે ‘તિારી પ્રત્યપપણ પ્રમિયા
સદંભભે ૭ સપ્ટટમ્િરની આગાિી
તિક્કાની સનુાવણી પહલેા
તિન ેઆ પ્રકાર ેજ વીમડયો મલકં
દ્વારા કોટિેા ં રજ ૂ કરાશ.ે’ આ

દરમિયાન, મનરવ િોદીએ કોટે
સિક્ષ પોતાનું નાિ અને
રાષ્ટ્રીયતા જાહરે કરી હતી અને
સનુાવણી દરમિયાન ત ે કાગળ
પર કઈંક લખતા જણાયા હતા.
િમેજથિટટ ગઝુીએ ગયા િમહને
કોરોના લોકડાઉન મનયતં્રણો
હઠેળ પ્રત્યપપણ પ્રમિયાના પ્રથિ
તિક્કાની આમંશક સનુાવણી
હાથ ધરી હતી. િીજા તિક્કાની
પાચં મદવસની સનુાવણી ૭
સપ્ટટમ્િરથી શરુ કરાશ.ે ૧૪
િનેી પ્રથિ સનુાવણીના અંતે
િમેજથિટટટ કહ્યુ ંહતું ક,ે‘ મિ. િોદી,
આપણ ેસપ્ટટમ્િર સધુી પહોંચીએ
ત્યા ં સધુીિા ં જલેિાથંી હરેફરે
પરના લોકડાઉન મનયિો હળવા
થાય અન ે પ્રમિયાિા ં તિ ે ખદુ
કોટિેા ં હાજર રહી શકો તવેી
આશા રાખું છું.’

ગત સનુાવણીિા ં ભારત

સરકાર ેવધ ુદથતાવજેો રજ ૂકરવા
સિય િાગતા જજ ેપરવાનગી
આપી સનુાવણીન ે િલુતવી
રાખી હતી. મનરવ સાિે
પરુાવાઓિા ં છડેછાડ કરવાનો
તિેજ સાક્ષીન ે જાનથી િારી
નાખવાની ધિકીનો પણ આરોપ
છ.ે િોદીના વકીલ ે ડાયિસડ
િચપસટ િોદીન ે ભારતન ે ન
સોંપવાની તરફણેિા ંદલીલો કરી
હતી ક ે િુંિઈની આથપર રોડ
જલેની સ્થથમત અંગ ે ભારત
સરકાર ે આપલેી ખાતરીઓ
અપરૂતી છ.ે મનરવનું િાનમસક
થવાથથ્ય સારુ ંનથી અન ેજલેિાં
તનેી સારવાર કરવી િશુ્કલે છ.ે
િુંિઈની સૌથી જનૂી અન ેસૌથી
િોટી જલેનો ૧૨ નિંરનો િરેકે
તનેા િાટટ તયૈાર કરવાિા ંઆવ્યો
છ ે જનેી િામહતી પણ કોટનેે
અપાઈ છ.ે

નનરવ મોદીની જલેકવટડી લબંાવાઈઃ
પાચં સપ્ટમે્બરથી પ્રત્યપપણ સનુાવણી 

લડંનઃ કોરોના વાઈરસ મહામારીના કારણ ેના
બાળકોન ેશાળાએ મોકલવા ક ેનહહ મોકલવા
બાબત ે હવવાદ ચાલી રહ્યો છ ે મયાર ે નશેનલ
ઓફિસ િોર ટટટેસે્ટટસસ (ONS)ના નવા
અભ્યાસમા ંજણાવાયું છ ેક ેઈંગ્લસેડ અન ેવલે્સમાં
૫-૧૪ વયજથૂના બાળકોમા ંકોરોનાથી મૃમયનુો
દર પ્રહત ૩.૫ હમહલયન ેમાત્ર એક બાળકનો છ.ે
પાચં વષષથી ઓછી વયના બાળકોમા ંઆ દર પ્રહત
૧.૧૭ હમહલયન ેએક બાળકનો છ.ે વય વધવાની
સાથ ે મૃમયનુું જોખમ વધતું જાય છ.ે ૭૫-૯૦
વયજથૂના લોકોમા ં ૧૮૬ વ્યહિમા ં એક અને
૯૦થી વધ ુ વયજથૂમા ં ૫૫ વ્યહિએ એકનો
મૃમયદુર રહ ેછ.ે

યહુનવહસષટી ઓિ કસે્બ્રિજના હવસટોન સસેટર
િોર હરટકના ચરેમને અન ે વહરષ્ઠ હનષ્ણાત
પ્રોિસેર સર ડહેવડ સ્ટપગલેહોલ્ટર ેONS ડટેાના
હવશ્લષેણ પછી જણાવ્યું છ ેક ેબાળકોમા ંકોરોના
વાઈરસથી અહત અલ્પ જોખમ છ.ે ઈંગ્લસેડ અને
વલે્સમા ં કોરોના વાઈરસના કારણ ે ૫-૧૪
વયજથૂના ંબાળકોના ંમોતની સભંાવના ક ેજોખમ
પ્રહત ૩.૫ હમહલયન ેમાત્ર એક બાળક તમેજ પાચં
વષષથી ઓછી વયના ંબાળકોના ંઆ જોખમ પ્રહત
૧.૧૭ હમહલયન ેએક બાળક જટેલું તદ્દન ઓછું
હોવાનું જણાવાયું છ.ે

યકુમેા ંરોગચાળાની શરુઆત થઈ ત ેપછી ૧૯
વષષથી ઓછી વયના માત્ર ૧૪ લોકો જ કોહવડના
શકંાટપદ અથવા કસિમષ કારણથી મોતન ેભટે્યા
છ.ે આની સરખામણીએ ૩૦થી ૬૦ લોકો  દર વષષે
વીજળી પડવાના કારણ ે મોતન ે ભટેતા હોવાનું
રોયલ સોસાયટી િોર ધ પ્રીવસેશન ઓિ
એસ્સસડસટ્સના આકંડા કહ ેછ.ે આ જોખમ દર
વષષે પ્રહત ૨.૨૧ હમહલયન ેએક વ્યહિથી પ્રહત ૧.૧

હમહલયન ેએક વ્યહિનું રહ ેછ.ે 
એજ્યકુશેન સકે્રટેરી ગાહવન હવહલયમસને

શિૈહણક વષષના અંતના એક મહહના અગાઉ
જનૂમા ં શાળાઓ ખોલી દવેાના સરકારના
હનણષયમા ં પીછહેઠ જાહરે કરી નવી શસયતા
સપ્ટબે્રબર મહહનાની જણાવી છ.ે આ માટે
શાળાઓમા ંહાલ સોહશયલ હડટટસ્સસગં જાળવવું
અશસય હોવાનું કારણ દશાષવ્યું છ.ે બીજી તરિ,
યરુોપ તમેજ હવશ્વના અસય દશેોમા ં સોહશયલ
હડટટસ્સસગંમા ંઘટાડા સાથ ેશાળાઓ ખોલાઇ છ.ે 

ટવીડનમા ં ટટોકહોમ નજીક કારોહલસટકા
ઈસ્સટટટ્યટૂ ખાત ે હડપાટટમસેટ ઓિ મહેડકલ
એહપડીમીઓલોજી એસડ બાયોટટટેસે્ટટસસના
હવજ્ઞાનીઓની ટીમ ે૪૭થી વધ ુઅભ્યાસોની સમીિા
પછી ટપષ્ટ કયુું હતું ક ેબાળકો રોગ લાગવા, તનેો
પ્રસાર અન ેતનેા તીવ્ર લિણો ધરાવવાનું ઓછું
જોખમ ધરાવ ેછ ેતમેજ તનેા પહરવારો ક ેહશિકોને
સકં્રહમત કર ેતવેી શસયતા નથી. શાળા ખોલવાથી
કોહવડ-૧૯ના પ્રસારની શસયતા નહહવત્ છ.ે 

મખુ્ય સમીિક પ્રોિસેર લડુહવગ્સન ેકહ્યુંહતું
ક ે બાળકોની હવશાળ બહુમતી કોહવડ -૧૯થી
બીમાર પડતી નથી અન ેમૃમય ુતો દલુષભ રહ ેછ.ે
આથી, બાળકોન ેસરુહિત રાખવા શાળાઓ અને
ફકડંરગાટટસસ બધં રાખવાન ેકોઈ જ કારણ નથી.

કોરોના વાઈરસથી ૧૫થી ઓછી વયનાં
બાળકોના ંમૃત્યનુી સભંાવના તદ્દન ઓછી
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ગાધંીનગરઃ ગજુરાતમા ંકોરોનાએ કાળો
કરે વતાાવ્યો છ.ે સોમવાર ે આવલેા
અહવેાલો િમાણ ે છલે્લા દસ દદવસમાં
૫૦૦૦ કસેનો વધારો નોંધાયો છ.ે
મગંળવારના અહવેાલો મજુબ રાજ્યમાં
છલે્લા ૨૪ કલાકમા ંરાજ્યમા ંકોરોનાનાં
વધાર ે૫૨૪ કસેો નોંધાયા હતા. જ્યારે
૨૮ લોકોના ં મોત થયા ં હતા.ં ૪૧૮
દદદીઓ છલે્લા ૨૪ કલાકમા ંસાજા થયાં
હતા.ં રાજ્યમા ં ૧૬મીએ કોરોના
પોદિદિવ કસેોનો કલુ આકંડો ૨૪૬૨૮
નોંધાયો હતો જ્યાર ે મૃત્યઆુકં ૧૫૩૪
અન ે દડથચાજાનો કલુ આકં ૧૭૦૯૦
નોંધાયો હતો. 

રાજ્યમા ંકલુ એક્ટિવ કસેોની સખં્યા
હાલ ૬૦૦૪ નોંધાઈ હતી જમેાથંી ૬૪
દદદીઓની હાલત ગભંીર જણાવાઈ હતી
અન ે ૫૯૪૦ દદદીઓની હાલત ક્થથર
હોવાનું જણાવાયું હતું. આ સાથ ેજણાવાયું
હતું ક ે હાલમા ંગજુરાતનો દરકવરી રિે
૭૦ િકા નજીક છ ેઅન ેરાજ્યમા ંમૃત્યુ
દરનું િમાણ આશર ે૬.૨૫ િકાથી વધુ
જિેલું નોંધાયું છ.ે
મૃત્ય ુદરની રીત ેગજુરાત મોખરે

ભારતમા ં ગજુરાત કોરોનાના કલુ
કસેની દૃદિએ ચોથા િમ ે છ,ે પણ કલુ
કસેની સામ ે મૃત્યદુરની દૃદિએ સમગ્ર
ભારતમા ં િથમ થથાન ે છ.ે ગજુરાતમાં
૧૫૩૦થી વધ ુદદદીઓના ંકોરોનાન ેલીધે
મૃત્ય ુથયા ંછ ેજ ેમૃત્યદુર ૬.૨૮ છ ેએિલે
ક ેકોરોનાના ૧૦૦ દદદીઓમાથંી ૬થી ૭
દદદીઓ મૃત્ય ુપામ ેછ.ે ઉલ્લખેનીય છ ેકે
મહારાષ્ટ્ર (૩.૬૮ િકા) અન ે દદલ્હી
(૩.૩૦ િકા)નો મૃત્ય ુદર ગજુરાત કરતાં
૪૫થી ૫૦ િકા ઓછો છ.ે

નાગદરકોમા ંએવો ફફડાિ પણ જોવા
મળ ેછ ેક ેરાજ્યમા ંકોરોનાથી મૃત્યનુો દર
છ િકા સધુી પહોંચી ગયો છ ે જ્યારે
રાજ્યમા ંકોરોનાના િથેિનું િમાણ ઘણું જ
નીચું જણાઈ રહ્યુ ંછ ેજો કોરોના િથેિનું
િમાણ હજી વધ ેતો પોદિદિવ કસેમા ંપણ
વધારો નોંધાઈ શક ેઅન ેમૃત્ય ુદરમા ંપણ
વધારો નોંધાઈ શક ેજ ેઅત્યતં ભયજનક
ક્થથદત હશ.ે આ સામ ેઅગાઉ એવો પણ
બચાવ થયો હતો ક ેદદદીઓ સારવાર માિે
મોડા આવતા હોવાથી મૃત્યદુર વધારે
નોંધાયો છ,ે પણ જો કોરોના િથેિના
દનયમો હળવા હોત તો તરતં િથેિ અને
િડપી સારવારથી મૃત્ય ુદર પણ ઓછો
હોત. આ ઉપરાતં ગજુરાત સદહત ૬
રાજ્યોમા ંકોરોના વહલેા અકુંશમા ંઆવી
શક ે તવેા પણ અહવેાલ ૧૨મી જનૂે
િકાદશત થયા છ.ે ગજુરાત સદહતના પાચં
મોિા રાજ્યો અન ે કને્દ્રશાદસત િદશે

ચડંીગઢ કોરોનાની મહામારી પર અંકશુ
મળેવવામા ંસૌથી પહલેા ંસફ્ળ થઈ શકે
તમે છ ેતવેા અહવેાલ છ.ે  દશેના આ ૬
રાજ્યોમા ં કોરોનાના જ ે કલુ દદદીઓ
નોંધાયા હોય તમેાથંી દરકવર થયલેા
દદદીની િકાવારી એિલ ે ક ે કોરોનાના
સિંમણન ેઅિકાવવાની િકાવારી ૭૦ િકા
ક ેતથેી વધ ુછ.ે

તબીબી દનષ્ણાતોનું કહવેું છ ેક,ે આ
રાજ્યોમા ંકોરોના સિંમણ અિકાવવાની
િકાવારી ૯૦ િકા ક ેતથેી વધ ુથઈ જાય
તો આ મહામારી પર એ જ ેત ેરાજ્યએ
અંકશુ મળેવ્યો છ ે તમે કહી શકાય.
કોરોનાના જિેલા વધ ુસદિય દદદીઓ હોય
તિેલો વધ ુકોરોનાના સિંમણનો ખતરો
રહ ે છ.ે જમે જમે કોરનાના સદિય
દદદીઓની સખં્યા ઘિતી જશ ેતમે તમે આ
મહામારીનો વ્યાપ પણ ઘિતો
જશ.ેચડંીગઢ લગભગ ૯૦ િકા સધુી

કોરોનાના સિંમણન ેઅિકાવી શટયું છ.ે
જોક,ે દશેના અન્ય ભાગોમા ંજ્યા ંસધુી
કોરોના પર અંકશુ ના આવ ેત્યા ંસધુી આ
રાજ્યોએ પણ સાવધાની અન ે તકદેારી
રાખવાની રહશે.ે 

પવૂો મજંરૂી દવના ટસે્ટની છટૂ
સમગ્ર ગજુરાતમા ંહવથેી કોરોનાના

િથેિ માિ ેમજંરૂી પણ લવેી પડશ ેનહીં.
એવી જાહરેાત ૧૨મી જનૂ ેકરાઈ હતી.
એમડી ક ેતથેી ઊચંા દરજ્જાના ડોટિરના
દિક્થિપ્શનથી લબેમા ંકોરોનાના િથેિ થઈ
શકશ.ે આઈસીએમઆરની ગાઈડલાઈન
મજુબ ગજુરાતના ં હલે્થ કદમશનર ે પણ
આ સદંભામા ંમજંરૂી આપતો એક પદરપત્ર
જારી કયોા હતો. આ દનણાયને
રાજ્યભરમાથંી લોકો અન ે તબીબી
ક્ષતે્રમાથંી આવકાર મળ્યો હતો આ બધા
વચ્ચ ે નતેા - િધાનો પણ કોરોના
પોદિદિવ આવતા ંિજામા ંફફડાિ છ.ે   

ઉલ્લખેનીય છ ેક ેઅમદાવાદ શહરેના
નારણપરુાના મગંલમદૂતા એપાિટમને્િ
માઇિો કન્િનેમને્િ દવથતારમા ં મયેર
દબજલબહને પિલે ે તલુસીના રોપા
દવતરણ કરવાનો કાયાિમ તાજતેરમાં
યોજતા ંદવવાદ થયો હતો, એ પછી આ
કાયાિમ ફરી દવવાદમા ં આવ્યો છ.ે
નારણપરુા વોડટના ભાજપના મદહલા
કોપોારિેર સાધનાબહને જોશી અન ેતમેના
પદરવારના બ ે સભ્યોનો કોરોના દરપોિટ
તાજતેરમા ં પોદિદિવ આવ્યો હોવાથી
દવવાદ થયો છ.ે સાધનાબહને ે૫મી જનૂે
યોજાયલેા મયેરના કાયાિમમા ં હાજરી
આપી હતી. હવ ેતમેનો દરપોિટ પોદિદિવ
આવતા ંમયેર સદહતના અન્ય હોદ્દદેારોએ
પણ સજાગ થવું પડ્યું છ.ે  

રાજયમા ંકોરોના વકયોોઃ જનૂનાં૧૫ દદવસમા ંજ ૫૦૦ના ંમોત
અમદાવાદઃ કોરોના સકંટ અને
વિશ્વના દશેોમા ં લોકડાઉનના
લીધ ે અનકે દશેી - વિદશેી
નાગવરકો પરદશેમા ંફસાઈ ગયાં
છ.ે ગજુરાતના પણ કટેલાય
લોકો વિદશેથી િતન આિિા
માટ ે રસ્તા શોધી રહ્યા ં છ.ે
સયંકુ્ત અરબ અવમરાતમા ંપણ
કટેલાક ગજુરાતી યિુકો
ફસાયાંછ.ે તમેનેપરત લાિિા
માટે હિે ફલાઇટની વ્યિસ્થા
કરાઇ છ.ે જોક ેલોકોની સખં્યા
િધ ુ હોિાથી ખાનગી
એરલાઇડસની ફ્લાઇટન ે પણ
મજંરૂી આપિાની માગણી કરાઇ
હતી. હિે સરકાર ે મજંરૂી
આપતા ૨૦થી ૨૩ જનૂ
દરવમયાન ગોએર અને
ઇન્ડડગોની વિશષે ફલાઇટ
ઓપરટે કરિામાંઆિશ.ે તમેાં
૨૦ જનૂ ે ગોએરની એક માત્ર
વિશષે ફ્લાઇટ ઓપરટે કરાશ.ે
૨૦ જનૂ દરવમયાન ગોએર અને
ઇન્ડડગોની વિશષે ફલાઇટ
અબધુાબીથી અમદાિાદ માટે
રિાના થશ.ે ૨૦થી ૨૩ જનૂ
દરવમયાન ફ્લાઇટમાથંી ૯
ફલાઇટ ઇન્ડડગોની છ.ે દબુઇ
અન ે અબધુાબીથી વદલ્હી,
મુંબઇ, વિશાખાપટ્ટનમ્, ગયા,
ભિુનશે્વર અન ેકોલકાતા માટે
કટેલાક વિમાનો ટકેઓફ
કરશ.ે જ્યાર ે ગોએરની એક
ફ્લાઇટ અબધુાબીથી ૨૦ જનૂે
અમદાિાદ પહોંચશ.ે જમેાંલોકો
ગજુરાત પહોંચી શકશ.ે 

UAEમા ંફસાયલેાઓને
ખાનગી ફલાઇટમાં
ગજુરાત લવાશે

કોરોના મહામારી અટકાવવા સરુતના એક વપેારીએ તાપી નદીન ેઠડંી કરીન ેકોરોના ભગાડવા માટે
રોજ તમેા ં૫૦૦ કકલો બરફ નાખંવાની માનતા માની છ.ે સાત દદવસમા ંસવાર સાજં દવવકેાનદં દિજ
પરથી ત ેતાપીમા ંબરફ નાખં ેછ.ે અત્યાર સધુીમા ં૩૫૦૦ કકલો બરફ ત ેનદીમા ંફેંકી ચકૂ્યા છ.ે બરફ

નાખંતા આ વપેારીન ેપછૂતા ંતણે ેકહ્યુ ંક,ે કોરોના ભગાડવા બરફ નાખંવાની માનતા રાખી છ.ે
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કોિોનાનું સકંટ હજ ુટળ્યું નથી
અન ે રહદંિુાષ્ટ્રમાથંી સકે્યલુિ
વાઘા ચડાવીન ે ચીનની સોડમાં
ઘસૂલેું નપેાળ હવ ે બપેાદંડટ થવા
માડં્યું છ:ે એણ ે બધંાિણમાં
સધુાિો કિીન ેભાિતના ઉિિાખડં
િાજ્યમા ં આવતા ત્રણ ભાિતીય
પ્રદશે કાલાપાની, રલપલુકે અને
રલમ્પપયાધિુાન ે પોતાના પ્રદશે
તિીક ેનપેાળના નકશામા ંસામલે
કિી દીધા છ.ે એ રવસિી જાય છ ેક ેપિોપજીવીની
જીવાદોિી લાબંી નથી હોતી અન ેજટેલા રદવસ એ
ટક ેત્યા ંલગી એણ ેએના સતૂ્રધાિ (ચીન)ના ઈશાિે
જ નતસન કિવું પડટ છ.ે સીમા રવવાદ તો અનકે દશેો
વચ્ચ ેહોય છ,ે પણ એમા ંકઈં પોતાના નકશા બદલવા
માટટ સસંદમા ં બધંાિણ સધુાિા કિીન ે એકાએક
પાિકી ભોમકાન ેપોતાના નકશામા ંપોતીકી બતાવી
દવેાથી વાત પતી જતી નથી, પણ કડવાશ અને
ટકિાવ અહીંથી શરૂ થાય છ.ે િાજધાની કાઠમાડૌંમાં
માથક પહિેીન ે મળલેા નીચલા ગૃહના સાસંદોએ
સવાસનમુત ે ભાિતીય પ્રદશે પોતાનામા ં ભળેવવાનો
રનણસય કિી લીધો અન ેથવાભારવક િીત ેજ ભાિત
આ અટકચાળાન ેકબલૂ ના જ િાખ.ે 

ભાિતીય રવદશે મતં્રાલયના પ્રવક્તા અનિુાગ
શ્રીવાથતવ ેએના ઐરતહારસક આધાિ રવનાના આ
અટકચાળાન ેરબનટકાઉ લખેાવ્યો. તમેણ ેકહ્યુ ંપણ
ખરુ ંક ે“નપેાળની િાષ્ટ્રીય સભાએ મજંિૂ બધંાિણ
સધુાિા રવધયેક અન્વય ેભાિતીય પ્રદશેન ેનપેાળના
નકશામા ં આમજે કિીને
પોતાના પ્રદશેનું બનાવટી
રવથતિણ કયુું છ.ે આ પગલું
સિહદી રવવાદ ઉકલેવાની
બાબતમા ંચાલતી મતં્રણાઓની
સમજતૂીનું ઉલ્લઘંન કિવા સમાન છ.ે” નીચલા
ગૃહમા ંમજંિૂ રવધયેકન ેઉપલા ગૃહની મજંિૂી પણ ખપે
છ.ે િાષ્ટ્રરહતની વાત આવ ે ત્યાિ ેભાગ્ય ેજ કોઈ
એનો રવિોધ કિ.ે બનં ેગૃહો એન ેપસાિ કિ ેએટલે
એ િાષ્ટ્રપરત રવદ્યાદવેી ભડંાિી કન ે મજંિૂી માટટ
જવાની પ્રરિયા થયા પછી પણ ભાિતીય પ્રદશેનો
કબજો નપેાળન ેમળવાનો નથી. 

નપેાળી સસંદમાયં નવરોધ ઊઠ્યો
નપેાળી સસંદમા ં ભાિતન ે નપેાળનો પ્રદશે

ગપચાવનાિ ગણવાની વાત કિીન ેભાિતીય પ્રદશેને
પોતાનામા ંજોડી દવેાના રવિોધમા ંભાિત ેજ ભરૂમકા
લીધી છ ે એવું નથી, થવય ં નપેાળની સસંદમાં
રવપિના અગ્રણી નતેા રજતને્દ્ર નાિાયણ દવે ેપણ
નપેાળ-ભાિત સીમા રવવાદ શારંતપણૂસ મતં્રણાના
માધ્યમથી ઉકલેવાની વાત કિી હતી. વાત િાષ્ટ્રના
રહતની હોય ત્યાિ ે દશેના દશુ્મન ગણાઇ જવાના
ડિથી કટેલાક ભાિતતિફી સાસંદોએ કમને
રવધયેકનું સમથસન કિવું પડ્યું છ.ે જોક ે જનતા
સમાજવાદી પિના ં ફાયિબ્રાન્ડ સાસંદ સરિતા
રગરિએ તો સસંદમાથંી સભાત્યાગ કિતા ં આ
રવધયેકનો રવિોધ કયોસ અન ે આ ત્રણ પ્રદશે
નપેાળના હોવાના પિૂતા પિુાવા નહીં હોવાનું પણ
કહ્યુ.ં ચીન ેપણ િાજા મહને્દ્રના વખતમા ંનપેાળની
જમીન ગપચાવી હોવાની વાત પણ એમણ ેછડેી હતી.
સરિતા રગરિન ેદશેના ંદશુ્મન ગણવા સધુી કટેલાક
લોકો ગયા છ.ે આમ છતા,ં કલુ ૨૭૫ સભ્યોની
િાષ્ટ્રીય સભામા ંઉપમ્થથત ૨૫૮ સભ્યોએ સિાવાિ
રવધયેકન ેસમથસન આપ્યું એટલ ેબધંાિણ બદલવા
માટટ બ-ેતૃતીયાશં બહુમતી જોઈએ એના કિતા ંવધુ
સમથસન પ્રાપ્ત થયું છ.ે નપેાળમા ંહવ ેિાજાશાહી નથી
િહી અન ેરહદં ુિાષ્ટ્ર પણ નથી િહ્યુ.ં વામપથંીઓની
બોલબાલા છ ેત્યાિ ેએના પિ બીરજગંનો પ્રભાવ વધુ
હોય એ થવાભારવક છ.ે 

ઇસ્લામાબાદ-કાઠમાડૌંની નવવશતા 
સામાન્ય િીત ે નપેાળના વતસમાન વડા પ્રધાન

ક.ેપી. શમાસ ઓલી ભાિત તિફી મનાતા હતા, પણ
વષસ ૨૦૦૭મા ંનપેાળના વડા પ્રધાન બનલેા પષ્પ કમલ
દહલ “પ્રચડં”ના સમયથી ભાિત સાથ ેનપેાળના
કાયમના ઉષ્માભયાસ સબંધંોમા ંતણાવ આવવાનો શરૂ
થયો હતો. સામાન્ય પિપંિા મજુબ નપેાળમા ંકોઈ
પણ વડા પ્રધાન થાય ત્યાિ ેસૌપ્રથમ એ ભાિતની
મલુાકાત ેઆવ,ે પણ પ્રચડંટ આ પિપંિા તોડી એટલું
જ નહીં, એમણ ેપહલેા ંચીન જવાનું પસદં કયુું હતું.
નપેાળના શાસકોમા ંકપયરૂનથટ અન ેમાઓવાદીઓ
આવ્યા ત્યાિથી ભાિત સાથનેા સબંધંોમા ં ફિક
પાડવા માડં્યો. એનું વલણ ચીન તિફ ઢળતું િહ્યુ.ં
ભાિત સિકાિ ે૨૦૧૫મા ંનપેાળ-ભાિતની સિહદે
વપેાિની નાકાબધંી કિી એ પછી તો નપેાળમાં
ભાિત રવિોધ વધ ુબોલકો થયો. ચીનનું ચલણ અને
પ્રભાવ વધવા ઉપિાતં નપેાળમા ંપાકકથતાની ગપ્તચિ
એજન્સી આઇએસઆઇના અડ્ડાઓ અન ે ભાિત

રવિોધી પ્રવૃરિ બિેોકટોક
ચાલતી િહી છ.ે પાકકથતાન
પોત ે પણ હવ ે ચીનનું
ઓરશયાળું છ.ે આવા
સજંોગોમા ંબીરજગં પોતાનું ધાયુું

આ બનં ેદશેમા ંકિાવી શક ેછ.ે રતબટેન ેચીન જ ેિીતે
ઓરહયા ં કિી ગયું અન ે રસરિમ દશે ૧૯૭૫માં
જનમતન ેપગલ ેભાિતમા ંભળીન ેભાિતનું થવતતં્ર
િાજ્ય બન્યો એ પશ્ચાદભમૂા ંનપેાળ અન ેભટૂાન
બઉે ભાિત તથા ચીન સાથ ે સમુળે િાખવામા ં જ
પોતાનું શ્રયે જએુ છ.ે 

રાજનાથનસહં નવવાદનું નનનમત્ત 
ભાિતીય પ્રદશેમા ંિથતા બાધંવાનો અન ેએનું

ઉદઘાટન કિવાનો અરધકાિ ભાિતના
સિાવાળાઓન ેછ.ે ચીન સાથનેા સિહદી રવવાદને
પગલ ે અત્યાિ લગી ભાિતીય િાજ્ય અરુણાચલ
પ્રદશેમા ંભાિતના વડા પ્રધાન ક ેમતં્રીઓ ક ેપછી
દલાઈ લામા જાય ત્યાિ ેબીરજગં રવિોધ નોંધાવતું
િહ્યુ ંછ.ે હકીકતમા ંભાિતના પ્રદશે અરુણાચલને
ચીન દરિણ રતબટે ગણાવીન ેરવવાદ સજસવા આતિુ
િહ ેછ.ે આવું જ કઈંક લડાખ અન ેઉિિાખડં સિહદે
પણ ચીન કયાસ કિ ેછ.ે વચ્ચ ેબનં ેદશેના જવાનો
વચ્ચ ેઅથડામણ પણ સજાસઈ હતી. 

હમણા ં હમણા ં ઉિિાખડંમા ં સિંિણ મતં્રી
િાજનાથરસહં રલપલુખે ખાત ેએક માગસના ઉદઘાટન
માટટ ૮ મ ે૨૦૨૦ના િોજ ગયા અન ે૧૮ મ ે૨૦૨૦ના
િોજ નપેાળ ે સબંરંધત ત્રણ પ્રદશેન ે પોતીકા
ગણાવવાનું ઉંબારડયું કયુું. 

જોક ે સમગ્ર પ્રકિણ અથડામણ સજદે એવા
સજંોગો નથી કાિણ ભાિત સામ ેનપેાળ ટકી ના
શક,ે પણ ચીનના તાલ ેનતસન કિીન ેચીન પોતાનું
વચસથવ વધાિવા આ મદુ્દાન ે આગળ કિી શક.ે
ભાિતના કાયમ નપેાળ સાથ ેમધિુ સબંધં િાખવાની
નીરત િહી છ ેઅન ેકદુિતી આફતોમા ંપણ ભાિતે
નપેાળન ેમદદ પહોંચાડી છ.ે જોક ેચીન નપેાળ અને
પાકકથતાનન ેભાિત રવરુદ્ધ ભડકાવ ેઅન ેઆ બનંે
દશે આવ કહુાડી પગ પિ એવું ના કિવા જટેલી
સમજદાિી જાળવ ેએ બધાના રહતમા ંછ.ે

ચીની ખીલાના જોિ ેનપેાળનુંહૂકાહૂક આત્મઘાતી થવાના ંએંધાણ
વિશષે લખે

ભારત-ચાઈના બોડડર (ફાઈલ ફોટો)

ચડંીગઢઃ પજંાબ - હરિયાણા હાઇ કોટટે પજંાબ
પોલીસન ે િકેોર્સસમાથંી અશ્વતે લોકો માટટ
ઉપયોગમા ંલવેાયલેા રનગ્રો શબ્દન ેકાઢી નાખંવા
માટટ આદશે આપ્યો છ.ે અદાલત ે આદશે સાથે
જણાવ્યું હતું ક,ે આ પ્રકાિનો શબ્દ વાપિવો એ
ભાિત દશે માટટ શિમજનક બાબત છ.ે અદાલતે

આદશેમા ં એવું પણ કહ્યુ ં હતું ક,ે પોલીસ દ્વાિા
દથતાવજેોમા ંતમેના મળૂ દશેનું નામ જ લખવામાં
આવ.ે પજંાબ પોલીસના મહારનદદેશકન ે પણ
અદાલત દ્વાિા રનદદેશ કિવામા ંઆવ્યો હતો ક,ે એ
પોલીસકમમીઓ સામ ેસખત કાયસવાહી કિ ેજઓે આ
પ્રકાિના શબ્દો વાપિીન ેરવવાદ સજદે છ.ે

LCNL: શોકાતરુ પનરવારોનીનનઃસ્વાથથ અન ેસમનપથત સવેા
સભુાષ વી. ઠકરાર

કો વિ ડ - ૧ ૯ ની
મહામારી દરવમયાન
આપણામાંથી કોઈએ
થિજન ગુમાિિાની
પીડા અનુભિી ન હોય
ત્યાં સુધી વિવિધ
કોમ્યુવનટી સંથથાઓ
દ્વારા શોકાતુર
પવરિારજનોને જે

અભૂતપૂિવ વનઃથિાથવ સેિાનું યોગદાન અને સપોટટ
આપિામાં આિે છે તેની કદર કરિી કદાચ નવહ
સમજાય.

મને ખાતરી છે કે ઘણી સંથથાઓ ટેકારુપ
સેિાઓ આપે છે પરંતુ, લોહાણા કોમ્યનુિટી િોથથ
લડંિ (LCNL) દ્વારા અપાતી સેિા ખરેખર
અભૂતપૂિવ છે. યુકેમાં નોથવ લંડન કોરોના કટોકટીનું
એપીસેન્ટર બની રહ્યું છે અને આપણા એવશયન
પવરિારોએ પણ મૃત્યુનો અપ્રમાણસર અને ઊંચો
વહથસો સહન કરિો પડ્યો છે.

LCNL સમવપવત બીરેિમેન્ટ સવિવસ
(શોકાતુરોને સેિા) આપતી ગણીગાંઠી સંથથાઓમાં
એક છે. 
શ્રી નિિભુાઈ કોટચેાની આગેિાની હેઠળની
સંથથાને િટભુાઈ િથિાણી, રમશેભાઈ દિેાણી,
જયતંીભાઈ રાયઠઠ્ઠા, નિનરશભાઈ તેમજ
અન્યોનો સબળ સાથ સાંપડ્યો છે. કોમ્યુવનટીની
સેિામાં વિનુભાઈની વનષ્ઠા અને સમપવણભાિ
લોહાણા કોમ્યુવનટીમાં તેમજ ક્વીન દ્વારા એનાયત
BEMના જાહેર સન્માન સાથે વ્યાપક સમાજમાં
સદા ઝીલાતા રહ્યા છે.

મેં વિનુભાઈને કોમ્યુવનટીમાં મૃત્યુની વ્યાપક
શોકપૂણવ ઘટનાઓ નોંધાઈ છે તે કપરા સમય
દરવમયાન તેમના અનુભિ વિશે પ્રશ્ન કયોવ હતો.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે સામાન્ય સંજોગોમાં તેઓ
દર સપ્તાહે આશરે બે શોકપ્રસંગો - કાયવિમો (be-
reavement engagements)નું આયોજન કરે છે,
જેમાં જાહેર પ્રાથવનાસભા અથિા અથિા
ફ્યુનરલના વદિસે આખરી વિયાકમવનો સમાિેશ
થાય છે. જોકે, તેમનો તાજો અનુભિ વદિસમાં જ
આિા છ કાયવિમનો રહ્યો છે! આ તો ભારે ઉછાળો
કહિેાય. જોક,ે વડવજટાઈઝશેન પ્રોસસેના સાથ અને
ઉપયોગથી આ કાયિમોના આયોજનોમાં થોડી
ઘણી સરળતા ચોક્કસ રહી છે. આ તમામ સેિા
સંપૂણવપણે વનઃશુલ્ક અને નમ્ર સેિાભાિ સાથે
અપાય છે!

ફરી એક િખત કહું તો, LCNL વડવજટલ
ટીમના અનમત કારીઆ, અનમત ચદંારાણા તેમજ
અન્ય ૧૧ સભ્યોએ LCNLના પ્રમખુ યતીિભાઈ
દાિડાના સમથવ માગવદશવન હેઠળ વિનુભાઈ અને
તેમની ટીમને ટેકો આપિામાં નોંધપાત્ર કામગીરી
બજાિી છે. આ કાયવ શોવપંગ, હેલ્થ અને
થિથથતાના માગવદશવન, વબઝનેસ સપોટટ અને
ઓનલાઈન મનોરંજન માટે િોલન્ટીઅસવને
કોમ્યુવનટીની સાથે સાંકળિાની વ્યાપક કોમ્યુવનટી
કોમ્યુવનકેશન કામગીરી ઉપરાંતનું છે. યુિાનો
સમુદાયના કલ્યાણ માટે પોતાના વિવશષ્ટ
કૌશલ્યનો લાભ આપતા હોય ત ેખરખેર આનદંની
િાત છે.

આિા સમયમાં, વિનુભાઈ અને તેમની ટીમે
કોમ્યુવનટીના ૩૦૦૦થી િધુના ડેટાબેઝને લગભગ
૬૦૦,૦૦૦ શોકસંદેશ પાઠવ્યાં છે તેમજ લેથટરમાં
િધ ુ૧૫૦૦ અન ેયકુનેા અન્ય વિથતારોમા ં૧૦૦૦
સંદેશ મોકલ્યા છે.

એિાં અસંખ્ય ફ્યુનરલ્સ કે અંવતમસંથકાર
કરાય છે જેમાં પવરિારના કોઈ સભ્ય ઉપસ્થથત ન
હોય અથિા વિદાયગત આત્માની પાછળ આખરી
વિવધ કરાતી ન હોય. આિા સંજોગોમાં આ ટીમે
અભૂતપૂિવ સેિાપૂણવ કામગીરી બજાિી છે. તેઓ
શોકગ્રથત પવરિારની સાથે ખભેખભાં વમલાિી
ઉભાં રહ્યા છે અને દૂર રહીને પણ તેમને

વડજીટાઈઝ્ડ જાહેર પ્રાથવનાના આયોજનમાં તેમજ
સદ્ગતની તસિીર અને શ્વેત િથત્રના ઉપયોગથી
આખરી વિયાકમવમાં મદદ કરી છે. વિદાય લીધેલા
આત્માની આગળની યાત્રા સુખરુપ નીિડે તે માટે
સમવપવત પૂજા કરિામાં આિે છે જેમાં, મૃતકના
કપાળ ેઘી લગાિાય છ ેઅન ેપાચં વપડં (પચંતત્િોના
પ્રતીકરુપે વમશ્ર અન્નના ગોળા) કોફફનની અંદર
રાખિામાં આિે છે. જ્યારે કોફફન-શબપેટી ખોલી
શકાય તેમ ન હોય તો ફ્યુનરલ ડાયરેક્ટસવને જ
શરીરને બરાબર ગોઠિતી િેળાએ ઘી લગાિિા
વિનતંી કરિામા ંઆિ ેછ.ે તમામ પજૂાસામગ્રી શ્વતે
િથત્રમાં રાખી થમશાનગૃહ લઈ જિાય છે અને
કોફફન ભઠ્ઠીમાં ગોઠિાય ત્યારે આ સામગ્રી અને
િથત્ર તેની પર મૂકી દેિાય છે.

સામાન્ય રીતે તો આ પ્રકારના અંગીકૃત
વિયાકમવનું અનુસરણ કરાતું નથી પરંતુ, વનષ્ઠાિાન
અને જ્ઞાની બ્રાહ્મણો અને વહન્દુ વિદ્વાનોની સલાહ
લેિાયા પછી તેનો અમલ કરિામાં આિે છે.

વિનુભાઈ કહે છે તેમ પવરિારો તેમની
વનઃથિાથવ સેિાભાિનાની ખરે જ કદર કરે છે અને
થિજન ગમુાવ્યાના કપરા સમયમા ંઆખરી વિદાય
આપિાની કામગીરી ખરેખર મુશ્કેલ બની રહે છે.

કોમ્યુવનટીમાંથી ઘણા પરોપકારીજનો પણ આ
સેિામાં સાથ-સહાય કરિા તત્પર રહે છે. િી.બી.
એન્ડ સન્સ અને િીતા કશે એન્ડ કરેી દ્વારા કોઈ
પણ ચાજવ વિના શોકગ્રથત પવરિારોને આિશ્યક
પૂજાસામગ્રીનું સંપૂણવ પેકેજ આપિામાં આિે છે
તેની નોંધ અિશ્ય લઈએ. એક પવરિારે તો
અંવતમવિવધ- ફ્યુનરલનો જે ખચવ થાય તેનો જે
નાણાકીય સપોટટ પવરિારોને જોઈતો હોય તે
આપિા આ ટીમને ખાતરી આપી છે.

કેટલાક ફ્યુનરલ ડાયરેક્ટસવ િતવમાન
સંજોગોને મોટી તક તરીકે ગણે છે અને તેમણે
ભાિ િધારી દીધા છે અથિા એકથટ્રા ચાજવ
લગાિતા હોય છ.ે બીજી તરફ, એિા પણ ફ્યનુરલ
ડાયરકે્ટસવ છ ેજઓે કોફફનન ેઘરે નવહ લઈ જિાથી
ખચવમાં થતો ઘટાડા ધ્યાનમાં રાખી ફકંમતોમાં કાપ
મૂકીને યોગ્ય વ્યાિહાવરકતા દશાવિે છે.

સામાન્ય રીતે ફ્યુનરલનો ખચવ ૨૦૦૦થી
૩૦૦૦ પાઉન્ડની િચ્ચે જેટલો થઈ શકે છે!

મારે અહીં ગ્રીનફોડટના જલારામ મનંદરની
સમવપવત સેિાનો પણ ઉલ્લેખ કરિો જ જોઈએ.
આચાયથ પલકશેભાઈની વનગહેબાની હઠેળ સથંથા
દ્વારા વિદાય લીધેલા સદ્ગત વ્યવિના આત્માને
સમવપવત જાહેર ભજનોનું આયોજન કરિામાં આિે
છે. હું જાણું છું કે અંવતમસંથકારના વદિસે મંવદર
દ્વારા શોકગ્રથત પવરિારો અન ેસબંધંીઓન ેવનઃશલુ્ક
પ્રસાદી પણ આપિામાં આિે છે.

હનુમાનજીના પરમ ભિ હોિાં સાથે જૈન
વસદ્ધાંતોને અનુસરતા વિનુભાઈ ભવિષ્ય તરફ
વનહાળતા માને છે કે કોમ્યુવનટીના દરેક સભ્યે
ગીતાજીનું િાંચન કરિું જોઈએ કારણ કે તે જીિન
અને મૃત્યુ સંદભભે ઘણું શીખિે છે. આમ તો બધું
પવરિારો પર આધાર રાખે છે પરંતુ, પ્રત્યક્ષ -
શારીવરક પ્રાથવનાસભાઓ કે બેઠકોની સાથે જ
વડવજટાઈઝ્ડ પૂજા, ભજનો અને ફ્યુનરલ્સના
સંજોગો અને તેના લાભ પણ હિે અહીં જ ઉભા
થતાં રહેિાના છે. ખરેખર તો, અનંત પ્રિાસે
નીકળેલા આત્મા માટેની પ્રાથવનાસભામાં
વડવજટાઈઝશેન થકી સમગ્ર વિશ્વમાથંી લોકો સામલે
થઈ શકે તેમાં મદદ મળી છે.

પવરિારમાં જ્યારે કોઈ થિજનનું મૃત્યુ થાય છે
ત્યારે પવરિારજનોએ વિદાય લીધેલા આત્માની
શાંવત અથભે ૧૩ વદિસ સુધી પ્રાથવનામાં સમવપવત
થિું જ જોઈએ.

(લખેક સભુાષ ઠકરાર B com FCA FRSA,
લડંન ચમે્બર ઓફ કોમસસના વાઈસ પ્રસેસડને્ટ અને
પવૂસ ચરેમને છ.ે તઓે ચસેરટી ક્લસેરટી
(www.charityclarity.org.uk) સસં્થાના સ્થાપક
ચરેમને  અન ેરોયલ સોસાયટી ઓફ આર્સસના
ફલેો પણ છ.ે)

પજંાબ પોલીસન ેદસ્તાવજેોમાથંી નનગ્રો શબ્દ કાઢવા આદશે

- હરિ દસેાઈ
અતીતથી આજ
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Josie Hitchen, an NHS nurse 
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most people are glad to take 
part. 
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a full-time job as a lecturer 
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િવૈિક અથાતતં્રોઃ જાય ેતો જાય ેકહાં

વનષ્ફળતા એ િાત વસદ્ધ કરે છે કે
સફળતાનો પ્રયાસ મનથી કરાયો નથી. 

- મહાત્મા ગાધંી

આનો ભદ્રાઃ ક્રતિો યન્તુવિિતઃ | દરકે વદશામાથંી અમનેશભુ અનેસુંદર વિચારો પ્રાપ્ત થાઓ
Let noble thoughts come to us from every side

કોરોિા મહામારીએ નવિમા ંમાિવજીવિિા
અગ્તતત્વિ ેજાણ ેદાવ પર લગાવી દીધું હોય તમે
સિંનમતો અિ ેમૃતકોિી સખં્યા વધી રહી છ.ે જાયે
તો જાય ેકહાિંી આ પનરગ્તથનતમા ંવનૈિક અથજતતં્રો
પણ ગભંીર અસરોમા ં અટવાઈ પડ્યા ં છ.ે
આતંરરાષ્ટ્રીય નથતક ટતેક ઓગગેિાઇઝશેિ ફોર
ઇકોિોનમક કો-ઓપરશેિ એતડ ડવેલપમતેટ
(OECD)િા મતેઆ વખતિું તિેું આઉટલકુ સૌથી
અચોક્કસ અિ ે ડ્રામનેટક છ.ે સતંથાએ ચતેવણી
આપી છ ે ક ે મહામારીિા પગલ ે નવિમા ં ૧૦૦
વષજિી સૌથી ગભંીર મદંી જોવા મળશ.ે બીજા
નવિયિુ પછી મોટો ઘટાડો દખેાશ ેએટલું જ િનહ,
૨૦૨૦મા ંવનૈિક અથજતતં્રમા ં૬ ટકા ઘટશ.ે સધુારો
થશ ેપરતં,ુ ત ેધીમો અિ ેઅચોક્કસ રહશે.ે વલ્ડટ બેંકે
૫.૨ ટકાિા ઘટાડાિી ચતેવણી સાથ ે ઉભરતા
અથજતતં્રોમા ંચાલુવષગે ૨.૫ ટકા ઘટાડાિો અંદાજ
મકૂ્યો છ.ે કોરોિા કટોકટીમા ં નવિિા કરોડોએ
િોકરી ગમુાવી છ ેતમેજ ગરીબો અિ ેયવુાિોિે
સૌથી વધ ુ અસર થઇ છ.ે પનરણામ ે કટોકટીથી
આનથજક અિ ેસામાનજક અસમાિતા વધવા ભય છ.ે
એક અંદાજ મજુબ ૩૭ નવકનસત દશેોમા ંસરરેાશ
બકેારીિો દર બમણો થઇિ ે૧૦ ટકા થશ ેઅિે
૨૦૨૧મા ંખબૂ જ ઓછો સધુારો જોવા મળશ.ે

વધ ુમહત્ત્વિી અિ ેગભંીર નચતંા તો કોરોિા
વાઇરસિા સિંમણિા બીજા તબક્કાિી છ.ે ચાલુ
વષજિા અંત ેકોરોિા ફરી ઉથલો મારશ ેતો વનૈિક
અથજતતં્રમા ં૭.૬ ટકા સધુીિો ઘટાડો જોવા મળશે
તમે OECD કહ ેછ.ે રોગચાળાિા ઉદ્ભવતથાિ
ચીિ ે તો કોરોિાિા િવા ૪૯ કસે સાથ ે બીજા
હુમલાિું જોખમ જાહરે કરી બીનજગં આસપાસિી
૧૦ વસાહતોમા ંમાકકેટ્સ અિ ેશાળાઓ બધં કરી
િવસેરથી લોકડાઉિ લાદયુંછ.ે નવિિા જેદશેોમાં
લોકડાઉિ હળવા ં કરાયા ં છ ે ત્યા ં પણ આવી
પનરગ્તથનત સજાજવાિું સપંણૂજ જોખમ છ.ે જોક,ે
કોરોિાિો બીજો તબક્કો આવ ેક ેિ આવ,ે તિેી
ગભંીર અસર લાબંા ગાળા સધુી રહશે.ે 

નવિિા કોઈ પણ મખુ્ય અથજતતં્ર કરતા ંયકુિેા
જીડીપીએ સૌથી ભાર ેઆચંકો સહિ ખમવો પડશે
તવેી ચતેવણી OECDિા અહવેાલમા ંછ.ે નવિમાં
સાતમા િમિા અથજતતં્ર ફ્રાતસિ ે૧૧.૪ ટકા અિે
આઠમા િમિા ઈટાલીિા ૧૧.૩ ટકાિી
સરખામણીએ યકુિેો જીડીપી ૧૧.૫ ટકા િીચો

ઉતરી જશ.ે જો કોરોિા સિંમણિો બીજો તબક્કો
આવ ેતો આચંકો ૧૪ ટકા વધ ુખરાબ બિી રહશે.ે
બીજી તરફ, યએુસ (પ્રથમ િમ), જાપાિ (૩),
જમજિી (૪), કિેડેા (૧૦)િા અથજતતં્રોિ ે એકી
સખં્યામા ંજીડીપી ધોવાણ સાથ ેપ્રમાણમા ંઓછી
ગભંીર અસર થશ.ે યકુિે ે ગભંીર અસર થવાિું
મખુ્ય કારણ એ છેક ેઅથજતતં્ર મોટા ભાગ ેસવેા
આધાનરત છ.ે ફાઈિાગ્તસયલ સનવજસીસ, રીટઈેલ,
હોગ્તપટાનલટી, નરયલ એતટટે, ટનુરઝમ સનહતિું
સનવજસ સકે્ટર યકુિેા જીડીપીિો આશર ે૭૫ ટકા
નહતસો ધરાવ ે છ ે અિ ે આ જ સનવજસ સકે્ટરિે
લોકડાઉિ નિયમોિી ગભંીર અસરો પહોંચી છ.ે

નવિમા ંપાચંમા િમિા અથજતતં્ર ભારતિી વાત
કરીએ તો કોરોિા - લોકડાઉિથી આનથજક પ્રવૃનિ
બધં થઇ જતા ંચાલુિાણાકીય વષજમા ંભારતીય
અથજતતં્રમા ં૩.૨ ટકા ઘટાડો થવાિી ચતેવણી વલ્ડટ
બેંક ેલલોબલ ઇકોિોનમક પ્રોતપકે્ટ નરપોટટમા ંઆપી
છ.ે જોક,ે ૨૦૨૧મા ંભારતીય અથજતતં્ર જોરદાર
બાઉતસ બકે સાથ ે ફરીથી બઠેું થઇ જશ ે તવેો
સનધયારો પણ આપ્યો છ.ે અગાઉ, મડૂીઝ ઇતવતેટર
સનવજસ, ફફચ રનેટગં અિ ે એસએતડપી લલોબલ
રનેટગં એજતસીએ પણ ભારતીય અથજતતં્રિા
નવકાસમા ંચારથી પાચં ટકા ઘટાડાિો અંદાજ મકૂ્યો
હતો. નિનસલ ે પણ ચાલ ુ વષજિી મદંી ભારતિા
ઇનતહાસિી ચોથી સૌથી મોટી તમેજ ૧૯૯૧િા
ઉદારીકરણ પછીિી સૌથી મોટી મદંી હોવા
ચતેવણી આપી છ.ે શ્રનમકોિું તથળાતંર, ઉત્પાદિ-
વપેાર પ્રવૃનિ ઠપ્પ થવી, બરેોજગારી સનહતિી
સમતયાઓિા કારણ ેભારત સરકાર દ્વારા જાહરે
કરાયલેા ૨૧ લાખ કરોડ રૂનપયાિા િાણાકીય
પ્રોત્સાહિો આનથજક વૃનિિ ે ગનત આપવા માટે
પયાજપ્ત િ હોવાિું પણ આ સતંથાઓિું માિવું છ.ે

જોક,ે ભારત માટ ેસારા સમાચાર એ પણ છ ેકે
દશેિી નવદશેી હુનંડયામણ અિામતો પ્રથમ વખત
૫૦૧ નબનલયિ ડોલરિા આકંડાિ ેવટાવી ગઈ છ.ે
૧૯૯૧િા ઉદારીકરણિા સમય ે ભારત ે મોટી
િાણાકીય કટોકટીિો સામિો કરવા પોતાિી સવુણજ
અિામતો ગીર ેમકૂવાિી ફરજ પડી હતી કારણ કે
ત ેસમય ેભારતિી ફોરિે એક્સચતેજ રીઝવ્સજ માત્ર
૫.૮ નબનલયિ ડોલર હતી. આમ ભારત આનથજક
મોરચ ેકોઈ પણ પડકારિો સામિો કરવા તિેા પર
આધાર રાખી શક ેછ.ે

દનુિયાભરિા લોકો કોરોિા મહામારી સામિેા
જગંમાથંી બહાર આવ્યા િથી ત્યા ં રગંભદે કે
િતલભદેિા રાક્ષસ ે ફરી માથું ઉંચક્યું છ.ે
અમનેરકિ અિતે િાગનરક જ્યોજજ ફ્લોઇડિું
પોલીસ અત્યાચારમા ં મૃત્ય ુ િીપજ્યા બાદ
અમનેરકાિી સાથોસાથ યકુમેા ં પણ વાતાવરણ
ડહોળાઈ ગયું છ.ે બ્લકે લાઈવ્ઝ મટેર (BLM)િા
સમથજકો ગત ત્રણ સપ્તાહથી નવરોધ પ્રદશજિો સાથે
યકુિેી શરેીઓમા ં ઉતરી રહ્યા છ ેઅિ ેહવ ે તો
રગંભદે અિ ેગલુામીપ્રથાિા સમથજક ઐનતહાનસક
વ્યનિત્વોિા પતૂળાિં ેઉખાડી િાખવા ‘ટોપલ ધ
રનેસતટ’ અનભયાિ પણ શરૂ કરાયું છ,ે જિેા
નહટનલતટમા ં૭૮થી ૮૨ લોકોિા િામ છ.ે 

સાચું કહીએ તો આવા પ્રાચીિ ઐનતહાનસક
તમારકો અથવા પતૂળાિં ે ઉખાડી ફેંકવાથી કઇં
માિનસકતા બદલાઈ જવાિી િથી. વાતતનવકતા
જોઈએ તો BLMિા પતૂળાનંવરોધ અનભયાિિી
સામ ેજ ઈંગ્લલશ નડફતેસ લીગ (EDL), નિટિ
ફતટટ સનહત િાઝીવાદમા ંમાિતા અનત જમણરેી
પનરબળો પણ પતૂળા ંબચાવવા મદેાિ ેઆવી ગયાં
છ.ે આમ, િતે અિ ે અિતે જાનતઓ ક ે વણજ
સામસામા આવી જતા ંસમાિતા અિ ેરગંભદેિો
મળૂ મદુ્દો ભલૂાઈ ગયો છ ેઅિ ેવમૈિતય ઘટવાિા
બદલ ેવધી રહ્યુ ંછ.ે

અમનેરકા ક ેનિટિ અથવા નવિિો કોઈ પણ
દશે હોય, વષોજથી તમેિી પ્રજામા ંસમાિતા અિે
લોકતતં્રિા દાવા થતા આવ્યા ંછ ેપરતં,ુ આજ ેપણ
અિતે અિ ે વશંીય લઘમુતી લોકોએ પોતાિે
સવજશ્રષે્ઠ ગણાવતી િતે પ્રજાિા હાથ ેનતતકાર કે

ઘૃણાિો સામિો કરવો પડતો હોય ત ેસામાતય છ.ે 
અમનેરકા અિ ેનિટિિો ઈનતહાસ જ રગંભદે

અિ ે ગલુામીપ્રથાિા પાયા પર લખાયલેો છ.ે
ભારત ે પણ ૨૦૦ વષજિી નિનટશ સામ્રાજ્યિી
ગલુામીમા ં ઘણું સહિ કયુું છ.ે વતજમાિ
અમનેરકાિી તથાપિા પણ નિનટશ ગલુામી ફગાવી
દવેાિા યિુ (૧૭૭૫-૧૭૮૩) સાથ ેજ થયલેી છ.ે
આમ છતા,ં અમનેરકામા ંઅિતે લોકોિી ગણિા
સકેતડ ક્લાસ નસનટઝિ તરીક ેજ થતી રહી છ.ે

વતજમાિ યગુમા ંરગંભદે અિ ેગલુામપ્રથાિે
કોઈ તથાિ હોઈ શક ેિનહ. જમજિીમા ંઆયજરિ
અિ ે સતંકનૃતિ ે સવજશ્રષે્ઠ ગણાવિારા એડોલ્ફ
નહટલરિા હાથ ે યહુદી પ્રજાિા નિકદંિિો
ઈનતહાસ હજ ુપરુાણો થયો િથી. નવિિા અિકે
ધમજ અિ ે તમેિા અિયુાયીઓ પોતાિ ે શ્રષે્ઠ
ગણાવતા રહ ે છ.ે આ માિનસકતા લોકોિા
નદલોનદમાગમા ં ઘર કરી ગઈ હોય ત્યાર ે સભ્ય
અિ ેસવંદેિશીલ સમાજ ેસમાિતા અિ ે તયાય
આધાનરત વ્યવતથા લાગ ુકરવા તરફ જ આગળ
વધવાિી આવશ્યકતા છ.ે આપણ ેફ્રતેચ િાગ્તતિા
સતૂ્ર ‘નલબટટી, ઈક્વાનલટી, ફ્રટેરનિટી’ એટલ ે કે
તવતતં્રતા, સમાિતા અિ ે બધંતુ્વિ ે યાદ કરવું
જોઈએ. તિેા થકી જ સામાનજક િાનંત લાવી
શકાશ.ે કોઈ પણ ધમજ ક ેવણજિા માિવીિ ેઆપસી
સૌહાદજ નવિા ચાલવાિું િથી, આપણ ેસાથ ેરહીિ,ે
એકબીજાિ ેસાથ ેરાખીિ ેઆગળ વધવાિું છ.ે આ
સજંોગોમા ં ભારતીય સતંકનૃતિો મળૂ સદંશે
‘વસધુવૈ કટુમુ્બકમ્’ જ નવિ પ્રજાિ ેએક બિાવી
શક ેતમે છ.ે

પતૂળા ંનવહ, રગંભદેી માનવસકતા ઉખાડીએ
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કોરોના કટોકટી ઉજળા ભાવિનો સકંતે?
હાલમાં વિશ્વમાં કોરોના િાઇરસ મહામારીને

કારણે જ્યાંને ત્યાં નકારાત્મક બાબતો જ જોિા
અને જાણિા મળી રહી છે. આ બાબતથી મને
૧૯૭૨ની આસપાસનો સમય યાદ આિે છે. તે
સમય ેએવિયન્સ અન ેખાસ કરીન ેઇતટ આવિકન
એવિયન્સ સફળતાપૂિવક પોતાની દુકાનો ચલાિી
રહ્યા હતા. એક સમુદાય તરીકે આપણે વિટન
અને વિવટિ જીિનમાં સકારાત્મક િેપાર-ધંધાનું
યોગદાન આપ્યું છે. હાલના સમયે મને લાગે છે કે
આપણી સામે ફરી એક તક આિીને ઉભી રહી છે.
તથાવનક તતરે ખરીદીની સુવિધા પૂરી પાડનાર
નાના િેપાર સાહવસકો માટે આ મહામારીમાં
સોનેરી તક સમાયેલી છે મારું માનિું છે.

- સરુને્દ્ર પટલે ઈલ્ફડડ
પ્રીવત પટલેનો માનિીય અવભગમ

તાજતેરના અંકમા ંજાણ્યુ ંક ેયકુમેા ંઅટિાયલેા
વિદિેીઓ માટ ેમહત્િનો વનણવય લિેામા ંઆવ્યો છ.ે
હોમ સેક્રેટરી પ્રીવત પટેલે દ્વારા વિટનમાં
વિદેિીઓની વિઝાની મુદત ૩૧ જુલાઇ સુધી
લંબાિિામાં આિી તે સમાચાર જાણીને રાહતની
લાગણીનો અનુભિ થયો છે. કોરોના મહામારીને
કારણે તિદેિ પરત થઇ ન િક્યા હોય અને
ફરજીયાત યુકેમાં રોકાણ કરિું પડ્યું તેિા વિદેિી
લોકોના વિઝાની મુદત અંગે હોમ ઓફફસ દ્વારા
રાહત આપતો વનણવય લિેામા ંઆવ્યો છ ેત ેજાણીને
આનંદ થયો છે. હોમ સેક્રેટરી પ્રીવત પટેલ દ્વારા
માનિીય અવભગમ દાખિીને આ વનણવય લઇને
યુકેમાં અટિાયેલા વિદેિી નાગવરકોને રાહત
આપિાનો વનણવય આિકારદાયક છે.

- રામકકશોર શમાા લંડન
વપતાની કોઇ તલુના નથી - હપ્પી ફાધસા ડે

ફાધસવ ડેને અનુલક્ષીને કેટલીક િાતો કરિી
છ.ે એ પવરિારની કરોડરજ્જસુમાન છ.ે એ સભંાળ
રાખનાર તથા પ્રેમાળ છે. એ ગુરુ, પંવડત, લેખક,
કથાકાર નથી છતાં એનું મહત્િ ઓછું નથી.
પોતાના વનતિાથવ બવલદાન બદલ આ અનામી
નાયકને કોઇ િળતરની આિા નથી. એના
હૃદયમાં સદાય પવરિાર માટે લાગણીઓ ભરેલી છે
છતાં તે દેખાતી નથી પણ અનુભિિી પડે છે. જો
કોઇ એના પવરિાર તરફ આંગળી ચીંધે કે ફકચડ
ઉછાળે તો એ પવરિારની રક્ષા માટે જીિાલ્ટરના
ખડકની જેમ અડગ બનીને ઉભો રહે છે અને
મહાભારતના અજૂવનની જેમ િળતો ઘા કરે છે, તે
વપતા છે. સહુને ફાધસવ ડેની િુભકામનાઓ...

- સરુશે અન ેભાિના પટલે મારખમ
અહિેાલ ગમ્યો, સતકકતા જરૂરી

વિરેન્દ્ર િમાવનો અહેિાલ િાંચ્યો. ખૂબ જ
માવહતીસભર અને આંખ ઉઘાડનાર લેખ રહ્યો.
સમાજમાં હાલના સમયે જ્યાં કેટલાક લોકો
િયોવૃદ્ધ અને જરૂવરયાતમંદોને મદદરૂપ બની
સમાજસેિા ઉમદા બનાિી રહ્યાં છે ત્યાં બીજી તરફ
કેટલાક અસામાજીક લોકો તેમને યેનકેન પ્રકારે
લૂંટી રહ્યાં છે. સરકારી તંિ આિી પ્રવૃવિઓને
ડામિા પગલાં લઇ રહી છે. મારું માનિું છે કે
બચાિનો એકમાિ ઉપાય િધારે સતકકતા અને

ફોન કરનારી ઓળખ કરિાનું છે. જરૂર ના હોય
તેમને િધારે પડતી માવહતી ના આપિી જોઇએ.
ઇન્ટરનટે કાફ,ે જાહરે તથળ ેકોમ્પ્યટુરનો ઉપયોગ
તથા ઓનલાઇન બેન્ક વ્યિહાર ટાળિો જોઇએ.
મોબાઇલ કે કોમ્યુટરમાંથી કામ પત્યા પછી સંપૂણવ
લોગઆઉટ થઇ જાઓ તેનું ધ્યાન રાખિું જોઇએ.

- વહતશે વહન્ગુલંડન
આ સમય છ ેજિાબદારી વનભાિિાનો
ભારતીય તથળાંતર કામદારો હાલના સમયે

અવનયંવિત મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યાં છે.
લાખો તથળાંતર કામદારોએ પોતાની આિક
ગુમાિી છે. ખોરાક અને પાણીના અભાિે તેમનું
ભવિષ્ય સંકટમાં આિી પડ્યું છે. તેમના સંતાનો
ભૂખમરાનો સામનો કરીને અસ્તતત્િ ટકાિી
રાખિા સંઘષવ કરી રહ્યાં છે. તેઓ કુપોષણનો
વિકાર બની રહ્યાં છે અને હોસ્તપટલિાળા તેમને
સારિાર આપિાનો પણ ઇનકાર કરે છે. તેમના
ઘરોમાં સેવનટેિનનો અભાિ જોિા મળી રહ્યો છે.

બીજી તરફ સેંકડો કંપનીઓ તથા ધનપવતઓ
છે કે જેમણે ભ્રષ્ટાચારનો સહારો લઇને યેનકેન
પ્રકારે કરોડો રૂવપયા બનાવ્યા છે. જોકે તથળાંતર
કામદારો અને તેમના સંતાનો જ્યાં સુધી ભોજન
અને પાણી િગર ટળિળિે ત્યાં સુધી આ કરોડો
રૂવપયા વ્યથવ છે. સમય છે ભારતને એક થિાનો
જેથી દાનની સરિાણી િહેતી રહે તથા
જરૂવરયાતમંદો સુધી રાહત પહોંચી િકે. ચાલો
આપણ ેપણ આપણી જિાબદારી વનભાિીએ. ચાલો
આપણે તેમની સાથે અસ્તતત્િમાં ન હોઈએ પણ
તેમના માટે એકતાની ભાિનામાં જીિીએ.

- રમશે નહેરુ લંડન
ક્વોરને્ટાઇનમા ંગણુિત્તાનો સમય

કોરોના િાઇરસ મહામારીને કારણે આપણે
સહુ હાલ ઘરોમાં બંધ રહીને તથા સામાજીક અંતર
રાખીને પોતાની જિાબદારીઓનું િહન કરી રહ્યાં
છીએ. ક્વોરેન્ટાઇનમાં ગુણિિાયુક્ત સમય એ
સારી તક છ ેક ેજથેી આપણ ેઆપણા તિજનો સાથે
િધારે શ્રેષ્ઠ સમય ઘરે રહીને વિતાિી િકીએ.

આપણે અત્યાર સુધી મોટા ભાગે કામમાં,
િાળામાં, સામાજીક સમારોહ કે આપણા
ઇલેક્ટ્રોવનક્સ સાધનો સાથે જ વ્યતત રહ્યાં છીએ.
આપણે ઘરમાં પવરિાર સાથે એકબીજા સાથે
અથવપૂણવ સમય વિતાવ્યો જ નથી. હિે જ્યારે
ફરજીયાતપણે ઘરમાં રહેિાનો સમય આવ્યો છે તો
પવરિારજનો સાથે િધારે સમય વિતાિીએ, તેમની
સાથે િાતો કરીએ. જેમ આપણે ઓફફસમાં
ગંભીરતાપૂિવક સમય પસાર કરીએ છીએ તેમ ઘરે
રહીને પણ તિજનો સાથે એટલી જ ગંભીરતાથી
સમય પસાર કરિો જોઇએ.

- જબુલે વડક્રઝૂ મુંબઇ
ટપાલમાથંી તારિલેું...

• લડંનથી અંકકત પટલે લખે છે કે નાગવરકોએ
હિે કોરોના મહામારી િચ્ચે પોતાની જાતને
સંભાળીને જ જીિિું પડિે.
• િમે્બલીથી આકવૃત શાહ લખે છે કે
ઊંડાણપૂિવકના સમાચાર ખરેખર ઉપયોગી 
વનિડે છે.
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ગાધંીનગરઃ રાજ્ય સરકારે
પટે્રોિ- િીઝિના ભાવમા ંિીટરે
રૂ. બનેો વિારો કયોતછ.ે ૧૫મી
િનૂ ેનાયબ મખુ્ય પ્રિાન નીલતન
પટિે ે જાહરેાત કરી ક ે આ
ભાવવિારો સોમવાર ેમિરાતથી
અમિી બનશ.ે તમેણ ેકહ્યુ ંક,ે
અથતતિંન ેનકુસાન સામ ેપગિાં
સચૂવવા રચાયિેી અલઢયા
કલમટીએ કરિેી ભિામણ મિુબ
પટે્રોિ-િીઝિના વટેમા ં૩ ટકાનો
વિારાનો લનણતય મખુ્ય પ્રિાન
રૂપાણીની અધ્યિતામા ં મળિેી
બઠેકમા ં િવેાયો છ.ે આ
વિારાથી સરકારન ેવાલષતક રૂ.
૧૫૦૦થી ૧૮૦૦ કરોિની
વિારાની આવક થશ.ે

ભાવવધારો શા માટ?ે
કોરોના અન ે િોકિાઉનથી
સરકારી આવકમા ંરૂ. ૨૬ હજાર
કરોિની ઘટનો અંદાિ છ.ે
વિતા ખચતન ે પહોંચી વળવા
ભાવવિારો કરાયો છ.ે

પગાર કાપ એક વષમ સધુી
નીલતન પટિે ે કહ્યુ ં ક,ે ઘટતી
આવકો સામ ે ખચતન ે પહોંચી
વળવા માટ ે અગાઉ િ મખુ્ય
પ્રિાન સલહત તમામ પ્રિાનોનાં
અન ેિારાસભ્યોના ંપગારમા ં૩૧
માચત ૨૦૨૧ સિુી ૩૦ ટકાનો
ઘટાિો કરવાનો લનણતય િવેાયો
હતો. આ ઉપરાતં સરકારી
કમતચારીઓન ે દર છ મલહને
મોંઘવારી ભથ્થામા ં વિારો

અપાય છ ે ત ે જાડય.ુ ૨૦૨૦થી
િિુાઇ ૨૦૨૧ સિુી ફ્રીઝનો કડેદ્ર
સરકારના પગિ ેલનણતય િવેાયો
છ.ે તથેી રૂ. ૩૪૦૦ કરોિની
બચત થશ.ે 

ઇંિણના ભાવવિારા અંગે
નીલતન પટિે ે કહ્યુ ં ક,ે
ભાવવિારા બાદ પણ ગિુરાતમાં
પટે્રોિનો દશેના અડય તમામ
રાજ્યો કરતા ઓછો ભાવ છે
જ્યાર ે િીઝિમા ં ૧૫ રાજ્યો
કરતા ં ઓછો ભાવ છ.ે રાજ્ય
સરકાર ેઅગાઉ ૧૦ ઓક્ટોબર
૨૦૧૭ના રોિ પટે્રોિ-િીઝિના
વટેમા ં ૪ ટકાનો અન ે ૪
ઓક્ટોબર ૨૦૧૮ ના રોિ ૩
ટકાનો ઘટાિો કયોત હતો.

અમદાવાદઃ સોમવાર ેરાજ્યના
મોટાભાગના લવથતારોમાં
લવલિવત રીત ે ચોમાસું બસેી
ગયું હતું. સોમવાર ે દલિણ
ગિુરાત, સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય
ગિુરાત, કચ્છ તથા ઉત્તર
ગિુરાતના કટેિાક
લિલ્િાઓમા ંચોમાસાનો પ્રવશે
થયો હતો. રાજ્યમા ં વરસાદ
દરલમયાન થયિેા લવલવિ
અકથમાતોમા ં૭ િોકોના ંમોત
થયા ં હતા.ં ભરૂચ લિલ્િામાં
સોમવાર ે સવાર ે ૬ વાગ્યા
સિુીમા ં નિેગં-વાલિયા
તાિકુામા ં ૧.૬૯ ઇંચ અન ેઅંકિશે્વર તાિકુામાં
૧.૧૮ ઇંચ વરસાદ નોંિાયો હતો. અમરિેી અને
ગીર-સોમનાથ લિલ્િામા ં માિ દોઢ કિાકમાં
વીિળી અન ેવરસાદમા ં૬ િોકોએ જીવ ગમુાવ્યાં
હતા.ં બ ેિણા વીિળીથી દાઝ્યા હતા અન ેએક
યવુાન ગમુ થયો હતો. મલહસાગર લિલ્િામા ંપણ
સોમવાર ેતથા મગંળવાર ેગાિવીિ સાથ ેવરસાદ
થયો હતો. સોમવાર ે ઉનામા ં વીિળી પિતા ં બે
માછીમારોના ંમોત થયા ંહતા.ં 

અમરિેી લિલ્િામા ંવીિળી પિવાથી ૨ મલહિા
અન ે૧ કકશોરનું મોત થયું હતું. ૧ મલહિા પરૂમાં
તણાઈ ગઈ હતી. ત ેદરમ્યાન બ ેતાિકુામા ંવીિળી
પિવાની ઘટના પણ બની હતી. િમેા ં૧૮ પશઓુનાં
મોત નીપજ્યા ં હતા. િમેા ં વીરપરુ તાિકુાના
રલળયાત ગામ ેરહતેા ખિેતૂ અલમતભાઇ પટિેના
તબિેા પર વીિળી પિતા ં તબિેામા ં બાિંિેા
પશઓુ પકૈી ૧૧ ગાય, ૧ભેંસ, ૪ વાછરિાનંા મોત
થયા ંહતા.ં ઉલ્િખેનીય છ ેક ેબગસરા તાિકુાના
હામાપરુ ગામમા ંનવમી િનૂ ેભાર ેવરસાદન ેકારણે
ખતેરથેી પરત આવી રહિેા ંએક િ કટુુંબના ંસાત
પકૈી િઠેાણી રખેાબહને શરદભાઈ થવાણી (૪૫),
દરેાણી મલનષાબહને હસમખુભાઈ થવાણી (૩૨),
એમની પિુી ખશુી (૮) અન ેપિુ યશ (૫) તણાઈ
િતા ંચારયે મૃત્ય ુપામ્યા ંહતા.ં
ખડેતૂો ખરીફ પાકની વાવણીમાંજોતરાયા

રાજ્યમા ં સાવતલિક વરસાદની સાથ ે ખિેતૂો
ખરીફ પાકની વાવણીમા ંિોતરાઈ ગયા છ.ે ખરીફ

વાવતેરની લસઝન ૧૫ િનૂથી ૧૫ િિુાઇ સિુીની
હોય છ.ે સૌરાષ્ટ્રમા ં મગફળી સલહતના ખરીફ
પાકની વાવણી શરૂ થઈ છ.ે અમદાવાદ લિલ્િામાં
૪ િાખ હકે્ટરમા ંખરીફ વાવતેર થતું હોય છ.ે
હાિમા ં ખિેતૂોએ િાગર અન ે કપાસના ં રોપા
રોપવાનું શરૂ કયુું છ.ે એરિંાનું વાવતેર ૧૫
ઓગથટ સિુી થતું હોય છ.ે ખતેીવાિી લવભાગના
અલિકારીઓના િણાવ્યા મિુબ આ વષષે ખરીફ
વાવતેર સારુ ંથવાની સભંાવના છ.ે

નમમદા ડમેની સપાટી ૧૨૭.૭૦ મીટર ે
ચોમાસાની લસઝનની શરૂઆત ેિ ઉપરવાસમાં

વરસાદ અન ેસરદાર સરોવર િમેના પાવર હાઉસ
ચાિ ુ કરાતા ં િમેની િળ સપાટીમા ં પણ સતત
વિારો નોંિાઈ રહ્યો છ.ે િમેમા ં હાિ ૯,૬૭૧
ક્યસુકે પાણીની અવાક થઇ રહી છ.ે ૧૫મી િનૂના
અહવેાિ પ્રમાણ ેહાિ િમેની સપાટી ૧૨૭.૩૦ મીટર
પર પહોંચી છ ેઅન ેહાિ િમેમા ં૨૫૯૩ લમલિયન
ક્યલુબક મીટર િાઈવ થટોરિે પાણીનો િથ્થો
સગં્રલહત થયો છ.ે હાિમા ંિમે ૭૦ ટકા ભરિેો છ.ે 

ગિુરાત માટ ે મને કનેાિમા ં ૭૧૭૭ ક્યસુકે
પાણી છોિવામા ં આવી રહ્યુ ં છ.ે નમતદા િમેની
મહત્તમ સપાટી ૧૩૮.૬૮ મીટરની છ.ે ચોમાસાની
શરૂઆતમા ંિ િમે સપંણૂત ભરાઈ િવાની વકી છ.ે
આ િોતા ંલરવરબિે પાવરહાઉસ ચાિ ુકરાય તો
વીિ ઉત્પાદન સાથ ેસપાટી પણ મડેટઈેન રાખી
શકાય બાકી વિ ુફ્િિ આવશ ેતો ગટે ખોિીને
પાણી નદીમા ંછોિી દવેાની ફરિ પિશ.ે

ગજુરાતમા ંસરકારી પ્રધાનોના ંપગારમાં
૩૦ ટકા કાપઃ પટે્રોિ િીટર ેરૂ. િ ેમોંઘ ુ

• પાલિકા - પચંાયતની ચૂંટણી નહીંઃ રાજ્યની
૬ મહાનગર પાલિકા, નગરપાલિકા, લિલ્િા
પચંાયતની વતતમાન માળખાનંી મદુત લિસમે્બર
માસમા ંપણૂત થાય છ.ે લિસમે્બરમા ંનવા માળખાનંે
સત્તા સોંપવા ચૂંટણીપચં ેઓક્ટોમ્બરમા ંજાહરેનામું
પ્રલસદ્વ કરી આચારસલંહતા િાગ ુકરવી પિ,ે પરતંુ
વતતમાન પલરસ્થથલત િોતા આ શક્ય િાગતું નથી.
વતતમાન પલરસ્થથલતન ેધ્યાનમા ંરાખીન ેચૂંટણીની
જાહરેાત થવાના બદિ ે વહીવટદારની લનમણકૂ
કરવા માટ ેસરકાર લવચારણામા ંછ.ે
• IIM-A દશેની લિઝનસે સ્કિૂોમા ં પ્રથમઃ
નશેનિ ઇસ્ડિયન રસે્ડકગં ફ્રમેવકક દ્વારા જાહરે
થયિેા રસ્ડકગંમા ંસમગ્ર દશેની લબઝનસે થકિૂમાં
આઇઆઇએમ - અમદાવાદનો પ્રથમ ક્રમ આવ્યો
છ.ે આઇઆઇએમ બેંગિોર બીજા ક્રમ,ે

આઇઆઇએમ કોિકત્તા બીજા ક્રમ ેછ.ે ૨૦૧૯માં
આઇઆઇએમ અમદાવાદ બીજા ક્રમ ેહતું જ્યાર ેકે
બેંગિોર પ્રથમ ક્રમ ેરહ્યુ ંહતું. 
• જગન્નાથનું મામરેુ ંપહિેીવાર સરસપરુ કરશઃે
સોમવાર ે૧૫મી િનૂથી અમદાવાદ િગડનાથ મલંદર
ખલુ્િું મકુાયું છ.ે રથયાિા પહિેા ંિળયાિા સપંડન
થઈ ગઈ છ.ે આ સાથ ેિ ભગવાનના મામરેાની
તયૈારી શરૂ થઈ છ.ે દર વખત ે ભગવાનના
મામરેાની લવલિ માટ ેિકી ડ્રો થતો હોય છ,ે પરતંુ
આ વખત ે ૧૪૩ વષતમા ં પહિેી વાર ૧૭ િનૂે
ભગવાનનું મામરેુ ંઆખું સરસપરુ ગામ ભરશ.ે તવેું
નક્કી કરાયું હતું. ભગવાનનું મામરેુ ંઅલગયારસના
લદવસ ે સાિં ે ૪ વાગ્ય ે ભરાશ.ે તમેા ં િમેા ં વથિો
દાગીના સભુદ્રાજીની સાિી પાવતતી શણગાર વગરેે
વથતઓુ હશ.ે મામરેામા ં પ્રસાદ લવતરણ અથવા
કોઈ ભક્તન ેમામરેુ ંિોવા નહીં મળ.ે માિ ટીવીના
માધ્યમથી િ ભક્તો મામરેુ ંિોઈ શકશ.ે 

સલંિપ્ત સમાચાર

ગાજવીજ સાથે
મઘેસવારીનું આગમન 
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મસહંોની વસ્તી વધીન ે૬૭૪: પાચં વષિિા ં૨૯ ટકાનો વધારો

ગાધંીનગર: એડશયાડિક
લાયનના રહેઠાણ ગીરમાં
ડસંહોની વપતી વધવાનો
ડસલડસલો જળવાઈ રહ્યો છે.
ગજુરાત વન ડવભાગ ેતાજતેરમાં
ડસંહોની વપતીનાં આંકડા જાહેર
કયાું હતાં એ પ્રમાણે અત્યારે
ગીરમાં અંદાજે ૬૭૪ ડસંહ છે.
૨૦૧૫માં છેલ્લી ગણતરી થઈ
ત્યારે ૫૨૩ વનરાજ નોંધાયા
હતા. એિલે કે પાંચ વષોમાં
૨૮.૮૭ િકા જેવો માતબર
વધારો નોંધાયો છે.

સામાન્ય રીતે ગીરમાં દર
પાંચ વષષે ડસંહોની ગણતરી થાય
છે, પરંતુ આ વખતે કોરોનાને
કારણે પરંપરાગત ગણતરી
પ્રડિયા મુશ્કેલ હતી. તેથી વન
ડવભાગે પૂનમ અવલોકન
નામની પદ્ધડત અપનાવી હતી.
એ પછી ડસંહોની સંખ્યાનો
અંદાજ ગુજરાતના ડચફ વાઈલ્ડ
લાઈફ વોડટને રજૂ કયોો હતો.

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ
આ તકે સ્વવિ કરીને ગુજરાતને
અડભનંદન આપ્યા હતા. તેમણે
ખાસ લખ્યું હતું કે, ડસંહોની
સંખ્યામાં વધારો પથાડનક
લોકોનાં સહયોગને કારણે થયો
છે. કેમ કે ગીરમાં રહેતા
માલધારી અને ગામવાસીઓ
ડસંહ સાથે મળીને રહે છે. તેના
પડરણામે જ ડસંહોની વપતી
સતત વધતી રહે છે. એડશયામાં
માત્ર ગીરમાં જોવા મળતાં
ડસંહોની સંખ્યામાં વધારા સાથે
તનેી જાળવણી કરવાની ગજુરાત
સરકારની જવાબદારી પણ વધી
ગઈ છે. 

૨૯ િકાનો વધારો એ
નોંધપાત્ર છે કેમ કે આ પહેલાં
૨૦૧૫માં ૨૭ િકા વધારો
નોંધાયો હતો. ગણતરી પ્રડિયા
દરડમયાન વન ડવભાગે ડસંહોની
સંખ્યા, તેની હર-ફરનો ડવપતાર,
રેડડયો કોલર પહેરાવ્યા હોય
તેના નંબર, તસવીરો વગેરે
ડવગતો એકઠી કરી હતી. આ
ડસંહોમાં પુખ્ત વયના ૧૬૧ નર
અને ૨૬૦ માદા ડસંહો નોંધાયા
છે. જ્યારે ૪૫ નર અને ૪૯
માદા પાઠડા (યુવાનીમાં પ્રવેશી
રહેલા વનરાજો) નોંધાયા છે. એ
ડસવાય ૧૩૭ બચ્ચાં છે અને

૨૨ વણઓળખાયેલા ડસંહો છે. 
ગણતરી માિે વન ડવભાગે

કુલ નવ ડજલ્લાના તમામ ૧૩
ડડડવઝનનું જંગલ પગ તળે કયુું
હતું. ૫મી  અને ૬ઠ્ઠી જૂનના
૨૪ કલાક દરડમયાન અવલોકન
કામગીરી કરાઈ હતી અને
૧૪૦૦ જેિલા કમોચારીઓ કામે
લાનયા હતા.

પાંચ વષો પહેલા ડસંહો
અંદાજે ૨૨ હજાર ચોરસ
કકલોમીિરમાં ડવચરતા હતા જે
હવે વધીને ૩૦ હજાર ચોરસ

કકલોમીિરના ડવપતારમાં ફેલાઈ
ચૂક્યા છે. આ પરથી કહી શકાય
કે ડસંહ ડવપતાર પણ ૩૬ િકા
વધ્યો છ.ે ડસહંનુ ંસત્તાવાર જગંલ
તો ૧૫૦૦ ચોરસ કકલોમીિર
કરતાં ઓછું છે, પરંતુ
વનરાજોએ પોતાનો ડવપતાર
પોતાની મેળે મેળવી લીધો છે.
ગણતરીિા ંગરબડની શકંા 

તાજેતરમાં જ ધારી ગીર
પૂવોમાં ૩૦ જેિલા ડસંહો ભેદી
રોગ અથવા બેબસીયાના કારણે
મૃત્યુ પામ્યા તથા ડવરોધ પક્ષના
નેતા પરેશ ધાનાણીએ ૭૦
જેિલા ડસંહો મોતને ભેિયાનો
આક્ષેપ કયોો હતો. દલખાણીયા
રેન્જમાં ૨૦૧૮માં કેનાઈન
વાઈરસના કારણે ૩૦થી વધુ
ડસંહો મોતને ભેિયા હતા અને
બાકીના ડસંહોને રેપકયુ કરવામાં
આવ્યા હતા. જેને જંગલમાં
મુક્ત કરાયા નથી.

દલખાણીયા રેન્જમાં
૧૦૦થી વધારે ડસંહો હતા.
હાલમાં અહીં માત્ર ૨૦થી ૨૫
ડસંહો જ છે. આમ એક જ
રેન્જમાં આિલી માત્રામાં ડસંહો
ઘિયા છ ેઅન ેઅન્ય રને્જમા ંપણ
ઘિાડો નોંધાયો નથી. જેથી
વન્યપ્રાણી પ્રેમીઓને વન
ડવભાગે જાહેર કરેલા આંકડા
ગળે ઉતરતા નથી. કારણ કે આ
આંકડો વાપતડવક નથી અને
આવ અવલોકન પ્રથમથી જ
શંકાના દાયરામાં તથા
વનડવભાગની પીઠ
થપથપાવવાના પ્રયાસો હોવાનું
કહવેાનુ ંહતુ.ં જ ેઆ આકંડા બાદ
સાડબત થયું છે.

મસહંોની વસ્તી અને
મવસ્તારિા ંવધારો

વષષ વસ્તી
૧૯૯૦ ૨૮૪
૧૯૯૫ ૩૦૪
૨૦૦૦ ૩૨૭
૨૦૦૫ ૩૫૯
૨૦૧૦ ૪૧૧
૨૦૧૫ ૫૨૩
૨૦૨૦ ૬૭૪

વીરપરુઃ વવશ્વ પ્રવસદ્ધ જલારામ
મવંદર ૧૫મી જનૂથી ભક્તો માટે
ખલુ્લું મકુાયું હતું. પ્રથમ વદવસે
જલારામબાપાના મવંદરમાં
શ્રદ્ધાળઓુની પાખંી હાજરી જોવા
મળી હતી. મવંદર ટ્રસ્ટ ેજણાવ્યું
હતું ક,ે મવંદરમા ં દશષન માટે
શ્રદ્ધાળઓુએ રવજસ્ટ્રશેન
કરાવવું ફરવજયાત છ.ે
રવજસ્ટ્રશેન કરાવલેા ભક્તોને
ટોકન અપાય છ.ે ૫૦ – ૫૦
લોકોના ં ગ્રપૂન ે ટોકન આપીને
સોવશયલ વડસ્ટન્સસગં સાથ ેદશષન
કરવા દવેાય છ.ે મવંદરની અંદર
સગભાષ મવહલાઓ, ૧૦ વષષથી
નાના બાળકોન ેઅન ે૬૦થી વધુ
વયનાનં ે પ્રવશે વનષધે છ.ે
શ્રદ્ધાળઓુએ મવંદરની બહાર જ
પોતાનો મોબાઈલ, પસષ, બટૂ-
ચપ્પલ સવહતની વસ્તઓુ
રાખવાની રહશે ે અન ે માસ્ક
ફરવજયાત છ.ે સરકારના આદશે
અનસુાર હાલ ભોજનાલય અને
પ્રસાદ વ્યવસ્થા બધં રાખવામાં

આવી છ.ે મવંદરમા ં દશષનનો
સમય સવાર ે ૭થી બપોરના ૧

અન ે બપોર ે ૩થી સાજંના ૭
વાગ્યા સધુીનો રહશે.ે

જલારાિ િમંિર ખલૂ્યુંઃ પ્રથિ મિવસ ેપાખંી
હાજરી, ટોકન લઈન ેજ િમંિરિા ંપ્રવશે

વીરપરુ જલારાિ િમંિરના ગાિીપમતના કાકીનું મનધન
સપુ્રવસદ્વ યાત્રાધામ વીરપરુ જલારામ મવંદરના ગાદીપવત

રઘરુામબાપાના કાકીમા ં સશુીલાબહને ચાદં્રાણીનું ૧૩મી જનૂે
વનધન થયું હતું. વીરપરુ જલારામબાપાના ં પવરવારનાં
સશુીલાબહને નટવરલાલ ચાદં્રાણી (ઉ. વ. ૮૮)ના ં વનધનનાં
સમાચારથી સમગ્ર રઘવુશંી સમાજમા ંશોકની લાગણી ફલેાઇ છ.ે
નટવરલાલ (પજૂ્ય બટકુબાપા)ના ં તઓે ધમષપત્ની અન ે હાલ
જલારામ મવંદરના ગાદીપવત રઘરુામબાપાના કાકીમા થાય.
ઉલ્લખેનીય છ ે ક ે બહુ જજૂ લોકોની હાજરીમા ં તમેનાં
અંવતમસસં્કાર થયા ંહતા.ં

રાજકોટઃ આજી નદી પર હાઇ લવેલ વિજને
વવપક્ષ નતેા વશરામ સાગવિયાના હસ્ત ે૧૫મી
જનૂ ેખલુ્લો મકૂી દવેાયો છ.ે હાલના નાયબ મખુ્ય
પ્રધાન નીવતન પટલે ેઆ વિજનું વષષ ૨૦૧૬માં
ખાતમહુૂતષ કયુું હતું. ઓવરવિજના વનમાષણને
એક વષષથી વધ ુસમય થયા છતા ંતનેું લોકાપષણ
થયું નહોતું. આ કારણ જણાવી વવપક્ષ નતેાની
આગવેાનીમા ંસ્થાવનકોએ લોકોની સગવડ માટે
વિજન ે ખલુ્લો મકૂી દીધો હતો. કોંગ્રસેના
આગવેાનોએ વિજ ખલુ્લો મકૂ્યા પછી
વાહનચાલકોના ંમોં મીિા ંકરાવ્યા ંહતા.ં લોકોએ

પણ કોપોષરટેરન ેહાર પહરેાવી સસમાન કયુું હતું. 
જોક ે મયેર બીનાબહને આચાયષએ પણ

વવપક્ષ નતેા પર આક્ષપેો કરતા જણાવ્યું હતું ક,ે
કોપોષરશેનની ચૂંટણી નજીક આવતા વવપક્ષ નતેા
અધીરા બસયા છ.ે વિજનું અધરૂુ ં કામ છતાં
વવપક્ષ નતેાએ લોકાપષણ કયુું છ.ે કાયષક્રમ
દરવમયાન સોવશયલ વડસ્ટસસ ન જળવાય તે
ગભંીર બાબત કહવેાય. ખદુ વવપક્ષ નતેા
વશરામ સાગવિયાએ પણ સ્વીકાયુું ક ે તમેના
કાયષક્રમ દરવમયાન સોવશયલ વડસ્ટસસ જળવાયું
નહોતું. 

નિમમાણિમ એક વષા બમદ નિજિું લોકમપાણઃ
સોનિયલ નિસ્ટન્સિમ ધજાગરમ

રાજકોટઃ જંગલેશ્વર આવાસ
યોજના ક્વાિટરમાં રહેતી ૩૫
વષષીય જ્યોડતબહેન
અડમતભાઇ પરમારે રડવવારે
સાંજે પોતાને શરીરે કેરોસીન
છાંિી આગ ચાંપી લીધી હતી.
ગંભીર રીતે દાઝેલી મડહલાને
ડસડવલ હોસ્પપિલમાં સારવાર
માિે ખસેડાઈ હતી. સોમવારે
વહેલી સવારે ચારેક વાનયે તેનું
મોત થયું હતું. સાડીની
દુકાનમાં નોકરી કરતા
જ્યોડતબહેનનાં પડત
અડમતભાઇએ કહ્યું હતું કે,

લોકડાઉનને કારણે તેમની
નોકરી બંધ થઈ હતી.
લોકડાઉન પછી નોકરી તો
ચાલુ થઇ, પરંતુ જ્યોડત
તણાવમાં રહેતી કે ઘરના
ભાડા, કડરયાણાનાં દેણા ક્યારે
ચુકવાશે. આ કારણે જ તેણે
અસ્નનપનાન કરી લીધું હતું.
સોળ વષોના લનનજીવનમાં
દંપતીને સંતાનમાં ૧૪ અને
૧૨ વષોનાં એમ બે પુત્રો તથા
૩ માસની દીકરી છે. 
પોલીસે કેસમાં જરૂરી કાયોવાહી
આદરી છે. 

આમથિક હાલત કથળતાં
િમહલાનો આપઘાત

ભાવનગરઃ શહેરના રાધા
મંડદર ચોક ડવપતારમાં ૧૫ જુને
સવારે  ૧૧ઃ૦૦ વાનયા
આજુબાજુ હીિ એન્ડ રનની
ઘિના બની હતી. રાજ
ટ્રાવેલ્સની ડમની બસના ચાલકે
પિીયડરંગ પરનો કાબૂ ગુમાવતાં
કે બસની બ્રેક ફેઈલ થતાં બસ
એક કોમ્પલેક્સના પાકકિંગમાં
ઘૂસી ગઈ હતી. પાકકિંગમાં
રહેલા ૨૦ જેિલા પકૂિર અને
બાઈકને બસે અડફેિે લીધાં
હતાં. જેમાં ૭ જેિલા બાઈક
અને પકૂિરનો કચ્ચરઘાણ વળી

ગયો હતો. આ ઘિનામાં બે
લોકો બસની અડફેિે આવી
ગયાં હતાં. જેથી તેમને ૧૦૮
એમ્બ્યુલન્સ મારફતે હોસ્પપિલે
દાખલ કરાયા હતાં. બે
ઘાયલોમાંથી યોગેશભાઈ
પ્રફુલભાઈ મડણયાર (ઉં ૫૧)નું
સારવારમાં મોત થયું છે. આ
ઘિનામાં બસચાલક અકપમાત
બાદ નાસી છૂટ્યો હતો. જોકે
અકપમાતની સમગ્ર ઘિના
સીસીિીવીમાં કેદ થતાં પોલીસે
તેના આધારે વધુ તપાસ કરી
રહી છે. 

મિમન બસ રોંગ સાઈડિાં
ઘસૂતા ંઘટનાિા ં૧નું િોત

રાજકોટઃ જામનગર રોડ પર
રહેતા અને વીડડયો એડડડિંગનું
કામ કરતા યુવાન પ્રફુલભાઈ
ગોપવામીએ પોલીસ
કડમશનરની કચેરીમાં ઝેરી
દવા પીને આપઘાતનો  પ્રયાસ
કયોો હતો.

જોકે યુવકને ૧૦૮ મારફતે
સારવાર માિે હોસ્પપિલ
ખસેડવામાં આવ્યો હતો. આ
મામલે તપાસ કરતાં માલૂમ
પડ્યું કે, યુવકને છેલ્લા કેિલાક
ડદવસોથી વ્યાજખોરો પરેશાન
કરી રહ્યા હતા. જેથી

વ્યાજખોરોના ત્રાસથી કંિાળીને
યુવકે આ પગલું ભયુું હતું.
યુવકની બહેને જણાવ્યું કે, કોઈ
ભરવાડ માણસ વ્યાજ બાબતે
પ્રફુલભાઈને હેરાન કરે છે.
પ્રફુલભાઈને તેના ૨ ડમત્રોએ
વીડડયો એડડડિંગ ડસપિમ લઈ
આપી હતી. તેના નાણાં ચૂકવ્યા
છતાં વધુ વ્યાજ માંગી
હેરાનગડત કરવામાં આવતી
હોવાથી તેમણે આ પગલું
ભયાોનું પણ જણાવવામાં આવ્યું
છે. પોલીસે આ મામલે તપાસ
હાથ ધરી છે. 

વ્યાજખોરોથી કટંાળલેા
યવુકનો આપઘાતનો પ્રયાસ
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large quantities of local
seasonal vegetables are at risk
of going to waste. V    Vegetabegetables
that are in-season includes
asparagus, cucumbers,

eamushrooms, salad l vves,
courgette, spinach, tomatoes,
radishes, beetroot and others.

VVegetabegetables are a great
source of vitamins, minerals
and fibre, and are an

w
For families, there are

lots of varieties of vegetables
to choose from. Even if
you’ve got a picky eater on
your hands, you’re bound to
find something tasty your
child will like.
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નોંધઃ ‘આપણા વયોવૃદ્ધ વડીલોન ેસ્પશથતી સમસ્યાઓ કવેી રીત ેહલ થઈ શક’ે તમેજ
અન્ય બવશષે અહવેાલ - લખેોન ેસ્થાન આપવા માટ ેઆ સપ્તાહે િકાશક-તતં્રી 
સી.િી. પટલેની લોકબિય કોલમ ‘જીવતં પથં’ િકાબશત કરી શકાઈ નથી ત ે

િદલ અમે બદલગીર છીએ. - વ્યવસ્થાપક

- યતીન દાવડા અને ચંદુભાઈ રુઘાણી
ઘણા લાબંા સમયથી લોહાણા કોમ્યનુિટીિા અિકે સભ્યો તમેજ
વ્યાપકપણ ેનિનટશ ભારતીય સમદુાયિી એવી લાગણી રહી હતી કે
આપણ ેયકુમેા ંખદુિ ેપ્રથથાનપત કરવામા ંઅદ્ભતૂ સફળતા હાસંલ
કરી હોવા ં છતા,ં ઘરઆગંણ ે કટેલાકં મદુ્દાઓ એટલ ે ક ે આપણા
વયોવૃિ વડીલોિી વથતીિ ે થપશશતી સમથયાઓિું નિરાકરણ કરી
શક્યા િથી. 

યકુમેા ં અિ ે નિનટશ ભારતીય સમદુાયિા લોકો અગાઉિી
સરખામણીએ વધ ુસારુ ંઆયષુ્ય ધરાવતા થયા છ ેઅિ ેપનરણામ,ે
તમેિી સમક્ષ પડકારો અિ ેસમથયાઓ પણ વધ્યા ંછ.ે કોમ્યનુિટીિા
ઘણા સભ્યોિી લાગણી એવી છ ેક ેઆિા માટ ેઆપણી તયૈારીઓ
અપરૂતી છ.ે  લોહાણા કોમ્યનુિટીમા ંઆ પડકારિો સામિો કરવામાં
મદદ મળ ેત ેમાટ ેચદંભુાઈ રુઘાણી (લોહાણા સોનશયલ સશેટરિા
અધ્યક્ષ) અિ ેમેં આપણા વયોવૃિ સભ્યો-વડીલોિી સવેા કરવા માટે
એક કોમ્યનુિટી તરીક ેસજ્જ થવા કયા પ્રકારિા પગલા ંલઈ શકાય
ત ેતપાસવા લોડડ ડોલર પોપટિ ેઆ સદંભભે સઘિ નરપોટટ તયૈાર
કરવાિી નવશષે કામગીરી સપુરત કરી હતી.

આમ તો નરપોટટ તયૈાર કરવાિી કામગીરી આ વષશિી
શરૂઆતમા ંકોનવડ-૧૯ રોગચાળો ફાટી િીકળ્યો ત ેપહલેા સપુરત
કરાઈ હતી પરતં,ુ આ મહામારીએ આપણા વૃિ વડીલોિ ેવધ ુસારી
રીત ેસવેા કરવાિી તાકીદ-ઉતાવળિ ેઉજાગર કરવા સાથ ેઝડપથી
કામગીરી કરવાિા નિધાશરિ ેમજબતૂ બિાવ્યો છ.ે 

કોનવડ-૧૯િા કારણ ેિજરઅંદાજ કરાયલેી ઘણી િબળાઈઓ
બહાર આવી છ ેતમેજ એકલતા, અસરુક્ષા, ખરાબ આરોગ્ય મદુ્દે
વતાશવ અિ ે લોકડાઉિ દરનમયાિ આપણા થવજિો સાથ ે સપંકક
જાળવી રાખવામા ંઆવશ્યક બિી ગયલેી આધનુિક ટકેિોલોજીિે
અપિાવવા સનહતિા ઘણા મદુ્દાઓિા નિવારણમા ં આપણી
નિષ્ફળતા િજર સમક્ષ આવી છ.ે

લોડડ પોપટ ેઆ નરપોટટિા સપંાદિમા ંકોઈ કસર બાકી રાખી
િથી, જિેા કમ્પોનઝગંમા ંજ એક વષશથી વધ ુસમય લાગી ગયો છ.ે
તમેણ ે ૧૨૦થી વધ ુ વ્યનિઓ તથા જ્યઈુશ અિ ે ઈથમાઈલી
કોમ્યનુિટીઓ સનહતિી સથંથાઓ પાસથેી માનહતી- પરુાવાઓ
મળેવ્યા હતા. ગત સપ્તાહ ેજ પ્રકાનશત થયલેા આ નરપોટટિું ટાઈટલ
‘An Ageing Population in the Lohana Community (એન
એજિગં પોપ્યલુશેન ઈન ધ લોહાણા કોમ્યજુનટી)’ છ ેઅિ ેએક
કોમ્યનુિટી તરીક ેઅમ ેઆ નરપોટટ યકુમેા ંતમામ લોહાણા પનરવારો
તમેજ નવશ્વભરમા ં લોહાણા મહાજિોિ ે પોથટ મારફત મોકલી
આપીશું. નવથતૃત અભ્યાસ-સશંોધિ સાથ ે તયૈાર કરાયલેા આ
નરપોટટમા ંસભ્યોિી નવચારણા અથભે મહત્ત્વિી ભલામણો કરવામાં
આવી છ.ે આ નરપોટટિો હતે ુકોમ્યનુિટી પર ભલામણો લાદવાિો કે
દબાવ લાવવાિો હરનગજ િથી પરતં,ુ કોમ્યનુિટીમા ંવૃિાવથથા તરફ
આગળ વધી રહલેી વથતીિી અસરોિો ઉપાય કરવા સાથ ેમળીિે
કવેી રીત ેકામ કરી શકાય ત ેનવશ ેચચાશિી શરૂઆત કરવાિો છ.ે આ
નરપોટટિ ેઅભતૂપવૂશ પ્રનતસાદ સાપંડ્યો છ.ે નવશષેતઃ આપણ ેજિેા
નવશ ેવાત કરતા ગભરાઈએ છીએ અથવા સકંોચ રાખીએ છીએ તે

એકલતા જવેા મદુ્દાઓિા સદંભભે આ નરપોટટિ ેપ્રાપ્ત પ્રનતસાદ ખરખેર
િોંધપાિ છ.ે

આ નરપોટટ દ્વારા સકંનલત સશંોધિિા તારણો જણાવ ેછ ેક ે૬૫
વષશ અિ ેતથેી વધ ુવયજથૂિા લોકોિી સખં્યાિું પ્રમાણ ઘણું વધારે
છ ેઅિ ેવષશ ૨૦૪૦ સધુીમા ં૬૫ વષશ અિ ેવધ ુવયિા

લો કો િી
સખં્યામા ં૪૦ ટકાથી પણ વધ ુવધારો થઈ જશ.ે માિ ૧૦ વષશિા
ગાળામા ંડીમન્શશયા જવેી ન્થથનતઓમા ં૮૦ ટકા જટેલો ભાર ેવધારો
થઈ જશ.ે આ સગુનિત નરપોટટમા ં વૃિાવથથા તરફિા અનભગમો,
તબીબી સભંાળ પરિા દબાણો, લૈંનગક અસમાિતા, િાણાકીય અિે

વારસા સબંનંધત આયોજિ અિ ેતિે ેમજબતૂ બિાવવા સનહતિા
અિકે મહત્ત્વિા નવષયોિ ેઆવરી લવેાયા છ.ે

લોડડ પોપટ પોતાિા નરપોટટમા ંિોંધ ેછ ે ક,ે ‘વૃિ થતી વથતી
બાબત ેચચાશ શરૂ કરવી ત ેનવથફોટક સરુગંક્ષિેમા ંપ્રવશેવા સમાિ છે
જ,ે એક તરફ, અંગનૂલનિદભેશ કરીિ ેઉપદશે કરવા તથા બીજી તરફ,
કોઈ પણ પડકાર ઉિાવવાિા ઈિકારિા ગમ ે િનહ ત ે પ્રકારિાં
સનંમશ્રણમા ંસહલેાઈથી બદલાઈ જાય છ.ે’ આમ છતા,ં કોનવડ-૧૯િા
લીધ ેઆપણિ ેસહુિ ેઅત્યાર ેજ પડકાર ઉિાવી લવેા અિ ેઆપણે
સારી રીત ેસજ્જ રહીએ તિેી ચોકસાઈ રાખવાિી તક સાપંડી છ.ે

જોક,ે સૌથી મહત્ત્વપણૂશ િોંધવાલાયક મદુ્દો એ છ ેક ેવથતીમાં
વયવૃનિિા પડકારો એક માિ લોહાણા કોમ્યનુિટીિ ેજ સબંનંધત
અસામાશય પ્રશ્િ િથી પરતં,ુ તમામ નિનટશ ભારતીય સમદુાયોિ ેતે
થપશભે છ.ે નરપોટટિી મોટા ભાગિી ભલામણો મોટા ભાગિી
કોમ્યનુિટીઓિ ેસસુગંત છ.ે આથી, હુ ંઆશા રાખું છ ુક ેવૃિાવથથા
સબંનંધત આ સમથયાિા નિરાકરણ માટ ેઆપણ ેબધા સાથ ેમળીિે
આ યાિામા ંઆગળ વધી શકીએ અિ ેઆ પહલેમા ંજોડાવા અશય
કોમ્યનુિટી અગ્રણીઓિ ેઅમ ેઆમનંિત કરીએ છીએ.

એક વખત યકુમેા ંપનરન્થથનત થાળ ેપડી જાય અિ ેબિેક યોજવી
સલામત બિ ેત્યાર ેલોહાણા કોમ્યનુિટી આ નરપોટટિી ભલામણો અિે
તિેી અસરો નવશ ે ચચાશ કરવા નવશષે બિેકિું આયોજિ કરશ.ે
નરપોટટિી મહત્ત્વિી ભલામણોમા ંવૃિ વડીલોિ ેઝમૂ, માઈક્રોસોફ્ટ
ટીમ્સ અિ ેવોટ્સએપ સનહત િવી ટકેિોલોજીિા ઉપયોગિી તાલીમ
આપવી, એકલા પડલેા લોકો માટ ે હોટલાઈિ થથાપવી અિે
કોમ્યનુિટી આધાનરત કરે અિ ે નરટાયરમશેટ સશેટસશિી થથાપિા
કરવાિો સમાવશે થાય છ.ે વડીલો માટ ેતાલીમ અિ ેલોિલીિસે
હલે્પલાઈિ થથાપવા જવેી ભલામણોિા ંસદંભભે અમ ેતિેા અમલિા
નવચારમત સાથ ેચચાશઓ પણ આરભંી દીધી છ.ે અશય કોમ્યનુિટીઓ
સાથ ેવૃિાવથથા બાબત ેચચાશ શરુ કરવા માટ ેઆ મહત્ત્વિું પગલું
બિી રહશે ેતવેી આશા છ.ે

આ દરનમયાિ, જો કોઈિ ેઆ નરપોટટિી હાડટ કોપી વાચંવા માટે
જોઈતી હોય અથવા કોમ્યનુિટીિા અગ્રણીઓ આ નરપોટટ તમેિા
સભ્યોિ ેમોકલવામા ંરસ ધરાવતા હોય તો મહરેબાિી કરી age-
ing@lcnl.org પર ઈમઈેલ કરશો. આપિ ેજોઈતી િકલો પોથટ
મારફત મોકલવાિી વ્યવથથા કરી શકાશ.ે

હુ ંઆ પ્રસગં ેલોડડ પોપટિો આભાર માિવાિી તક ઝડપી લઉં
છું જમેણ ેઆ નરપોટટ તયૈાર કરવામા ંઅમલૂ્ય સમય આપ્યો છ.ે આ
નરપોટટ માિ આપણી કોમ્યનુિટી માટ ે જ િનહ, વ્યાપક નિનટશ
ભારતીય સમદુાય માટ ેચાવીરુપ સીમાનચહ્ન બિી રહશે ેઅિ ેઆપણા
વૃિ વડીલોિી વધતી વથતીિા પ્રશ્િો હલ કરવા આપણ ેકવેી રીતે
સારી તયૈારી કરી શકીએ તિેું માગશદશશિ મળી રહશે.ે નરપોટટમા ંઘણા
રસપ્રદ તારણોિ ેથથાિ અપાયું છ ેઅિ ેહુ ંઆપ સહુિ ેત ેબરાબર
વાચંી જવાિી ભલામણ કરુ ંછું.

(લખેકો યતીનભાઈ દાવડા લોહાણા કોમ્યનુનટી નોથથ લડંનના
પ્રનેિડને્ટ છ ેઅન ેચદંભુાઈ રુઘાણી લોહાણા િોનિયલ ક્લબ-
િીનનયર મને્િના ચરેમને છ.ે)

આપણા વયોવૃદ્ધ વડીલોને સ્પશથતી સમસ્યાઓ કેવી રીતે હલ થઈ શકે

યતીન દાવડા અને ચંદુભાઈ રુઘાણી

દબિણ આબિકામાં ભરૂચ બજલ્લાના
દેવલાના યુવાન પર ગોળીિાર

ભરૂચઃ જિંસુર તાલકુાના દવેલા
ગામના યુવાન અને છેલ્લા દસ
વષોથી દવિણ આવિકામાં
રોજગાર અથથે પથાયી થયેલા
યુવાન પર આવિકામાં પથાવનક
લૂંટારુઓએ લૂંટ કરવાના ઇરાદે
હુમલો કરીને ફાયવરંગ કરતા
યુવાનને પગમાં ગોળી વાગી
હોવાની ઘટના સામે આવી છે. 

જિંસુરમા ંરહતેા પવરવારના
પુત્ર ઇમરાન લાલસા છેલ્લા ૧૦
વષોથી દવિણ આવિકામા ંપથાયી
થયા છે. તાજેતરમાં ઈમરાન
પોતાની દુકાન િંધ કરીને
ગાિીમાં પોતાના ઘરે પરત ફરી
રહ્યા હતા ત્યારે ચારેક જેટલા
પથાવનક લૂંટારુઓએ ઇમરાનની
ગાિીનો પીછો કયોો હતો.
ઇમરાને ગાિી સાઈિ પર કરતા
લૂંટારુઓએ ઇમરાનને

ગાિીમાંથી ખેંચી કાઢ્યો હતો.
ઇમરાન લૂંટારુઓથી િચવા
ભાગવા જતાં લૂંટારુઓએ
ઇમરાનને ગોળી મારી હતી.
ઈમરાનને પગમાં ઇજાઓ થવા
પામી હતી. ઇમરાન સાથે તેના
ત્રણ વમત્રો િચી જવા પામ્યા
હતા. 

ઉલ્લેખનીય છે કે, ખાસ
કરીને સાઉથ આવિકામાં
ભારતીયો પર હુમલાની
ઘટનાઓ વધી જતા રોજીરોટી
રળવા ગયેલા યુવાનોના
પવરવારજનો વચંતામાં મુકાઈ
ગયાં છે. સાઉથ આવિકામાં
રોજી માટે પથાયી થયેલા
યુવાનોની સલામતી માટે
ભારતના વવદેિ મંત્રાલય દ્વારા
રજૂઆત કરાય એવી માગ
ઉઠવા પામી છે. 

વડોદરામા ંકોરોનાથી ૧૯ વષષના
યવુકના મોતનો પહલેો કકસ્સો

વડોદરાઃ કોયલી ગામના ૧૯
વષોના યુવક અવિનવસંહ
રામવસંહ ચૌહાણ (ઉ. ૧૯)ને
કોરોના ભરખી ગયો હોવાના
અહેવાલ છે. ખેતમજૂરી કરતા
આ યવુક અવિનન ેહોન્પપટલમાં
ભરતી કરાયાના ૨૪ કલાકમાં
જ ૧૪મી જનૂ ેતનેુ ંમોત થયુ ંહતુ.ં
આ મોતની ઘટના સાવિત કરે
છે કે કોરોના કેટલો ખતરનાક
વાઇરસ છે. ૧૯ વષોના યુવકનું
કોરોનાના કારણ ેમોત થયુ ંહોય
તવેી વિોદરામા ંઆ પ્રથમ ઘટના
છે. કોયલીમાં ઇન્સદરાનગરમાં
જોગણી માતાના મંવદર પાસે
રહેતા અવિનને ૧૩મી જૂને
િપોરે ગોત્રી હોન્પપટલમાં દાખલ
કરાયો હતો. તેનો કોરોના
વરપોટટ પોવિવટવ આવ્યો હતો
અને રવવવારે િપોરે િે વાગ્યે
તો તેનું મોત થયું હતું.

તિીિોએ જણાવ્યું છે કે
હોન્પપટલમાં ભરતી કરાયાના
૨૨ કલાકમાં જ અવિનનું મોત

થયું છે. અવિનને હોન્પપટલમાં
લાવ્યા તે પહેલાં જ તેના
િરીરમાં કોરોના વકરી ગયો
હતો. અવિનવસંહના ભાઇનું
કહેવું છે કે અવિન પવપથ હતો.
૧૨મી જૂને તો તે િાજરો કાપવા
માટે ખેતરમાં પણ ગયો હતો,
પણ િે ત્રણ વદવસથી તેને
નિળાઇ લાગતી હતી તેથી તેને
િવનવારે દાખલ કરાયો હતો.  

ગોત્રી હોન્પપટલના િોક્ટરનું
કહેવું છે કે અવિનને
હોન્પપટલમાં લવાયો ત્યારે
કોરોના તેના િરીરમાં વકરી
ગયો હતો. તેનું બ્લિ પ્રેિર
િાઉન હતું. કકિની િેમેજ થઇ
ગઇ હતી. ફેંફસાંમાં સયૂમોવનયા
ફેલાઇ ગયો હતો. એનો અથો એ
કે મલ્ટી ઓગોન ફેઇલ્યોર જેવી
ન્પથવત હતી. તેને િચાવવાના
પૂરતા પ્રયત્નો કરાયા હતા,
પરતં ુતનેી ન્પથવત એ હદ ેખરાિ
હતી ક ેિોક્ટરોન ેસફળતા મળી 
ન હતી. 

િથથ ડે ઉજવણી વખતે ભરૂચનો
બવદ્યાથથી નાયગ્રા ફોલમાં ડૂબ્યો

ભરૂચ : નિીપુર ગામના અને
ભરૂચની પ્રેવસિસટ સોસાયટીમાં
રહેતાં વસરાજ પટેલનો ૧૯ વષષીય
પુત્ર સમીર મેવિકલ િેત્રે અભ્યાસ
માટે કેનેિા ગયો હતો. વસરાજ
પટેલના ૧૯ વષોના પુત્ર સમીર
કેનેિાની બ્રોક યુવનવવસોટીમાં
ભણતો હતો. નવમી જૂને સાંજે
વમત્રની વષોગાંઠ મનાવવા માટે
અસય વમત્રો સાથે તે નાયગ્રા ફોલ ફરવા ગયો હતો. સમીરનો પગ
ત્યાં લપસી જતાં તે નાયગ્રા ફોલમાં ગરકાવ થઇ ગયો હતો. ગુમ
સમીરને િોધવા માટે કેનેિાની ઇમજોસસી ટીમે કવાયત હાથ ધરી છે.
• વધ ુવીજ બિલ માટ ેલોકોનો દખેાવ: નાનપરુા અન ેભાગા તળાવ
વવપતારના લોકોએ વધારે વીજ વિલ આવતું હોવાની રજૂઆત સાથે
વીજ કચરેીએ ૧૫મીએ દખેાવો કયોો હતો. લોકોના ંટોળાએ સોવિયલ
વિપટન્સસંગના લીરે લીરા ઉિાડ્યા હતાં. મીટર રીવિંગ વગર મન
ફાવતા વિલો લોકોના ઘરે મોકલવામાં આવ્યા હોવાનો આિેપ લોકો
દ્વારા કરવામા ંઆવ્યો હતો. જ્યાર ેમોટી સખં્યામા ંલોકો એકઠા ંથતા
વધારે વિલના જવાિ આપવામાં અને સોવિયલ વિપટસસનું પાલન
કરાવવામાં તંત્ર પણ વનષ્ફળ રહ્યું હતું. જોકે, વિલ ઓછું કરવામાં ન
આવે તો કોટટમાં કેસ કરવા સુધીની પથાવનક લોકો દ્વારા ચીમકી
ઉચ્ચારી હતી. એ પછી માંિ ટોળાને વવખેરવામાં પોલીસ સફળ 
થઈ હતી. 
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આણદંપરઃ ભારતમા ં દશેમાં
ઊગી નીકળતી વિવિધ પ્રકારની
િનસ્પવતઓમાથંી ઋવિમવુનઓ
તમેજ િદૈ્યોએ કટેલીક
િનસ્પવતના ઉપયોગ વિશે
લખલેા ંઘણા લખાણો જોિા મળે
છ.ે કટેલીક િનસ્પવતમાથંી દિા
પણ બનાિિામા ંઆિતી હોય
છ.ે આ િનસ્પવત
ઔિવધઓમાથંી જ ે દિાઓ
બનતી ત ે શરીરન ે ફાયદો
કરાિતી અન ે આ દિાઓની
આડઅસર જોિા મળતી નહીં.
હજ ુ પણ આિી િનસ્પવતઓ
ઊગ ેછ,ે પણ લોકોન ેતનેી િધુ
જાણ હોતી નથી ક ેઆયિુવેવદક
દિાઓની અસર લાબં ે ગાળે
થતી હોિાથી લોકો તનેો
ઉપયોગ કરિાનું ટાળ ેછ.ે 

િનિગડામા ં થતી
ફળફળાદી આજ ે પણ આપણા
શરીરન ેજોઈતા ંવિટાવમન પરૂાં
પાડ ેછ.ે એિી જ રીત ેગરમીની
વસઝન શરૂ થતાનંી સાથ ેિગડાં
ક ે િાડીમા ં ઊભા ગદુીના ં ઝાડ
પર વલયાર ક ેજ ે આછા કથ્થઈ

ક ેકસેરી કલરના જોિા મળ ેછ.ે
મોટા ગુંદાનું અથાણું બનાિાય
છ ેજ્યાર ેપાકી જાય ત્યાર ેલોકો
તણે ે ખાિામા ં ઉપયોગ કર ે છે
અન ેઆ બનંને ે વનયમ પ્રમાણે
ખાિા પડ ેછ.ે આ બનં ેઆપણા
શરીરમા ં આિલેા હાડકામાં
રહલેા ંસાધંામા ંઓઈલ તરીકનેું
કામ કર ેછ.ે આ વલયાર ખાિાથી
સાધંાના દઃુખાિામા ંઘણી રાહત
આપ ે છ.ે સાથ ે શરીરમા ં ઠડંક
પણ આપ ેછ.ે 

િગડામા ં થતી આિી
િનસ્પવતઓનો આજના લોકો
ઉપયોગ કરિાનું ટાળ ેછ.ે અમકુ

લોકોન ેઆ બાબત ેખબર પડતા
આિી િનસ્પવતઓ અન ે ફળ-
ફલૂ ખાતા જોિા મળી રહ્યા છ.ે
જને ે હાડકા ં સાધંાના દઃુખાિો
હોય અન ે આ વસઝનમાં
વલયારનો ઉપયોગ કર ે તનેે
કલે્શશયમની ગોળીઓ ખાિાની
જરૂર નથી પડતી. 

આ ગુંદીના ઝાડ જનેા પર
વલયાર પાક્યા છ ેત ેિિોો જનૂા
ઝાડ ભાણજી બાપા ભગતની
િાડીએ તમેજ િલેજીભાઈ
છાભયૈાના િાડામા ં વલયારના
ઝમૂખ ેઝમૂખા ંઆજ ેપણ જોિા
મળી રહ્યા છ.ે

કચ્છના વન-વગડામા ંશરીરન ેતલેીય તત્ત્વ
પરૂુ ંપાડતી ગુંદી ઊગી નીકળી!

મહસેાણા દજલ્લાના પદવત્ર યાત્રાધામ શખંલપરુ ગામ ેદબરાજમાન
બહુચર માતાજીના ૫૨૦૦ વષથ પ્રાચીન આદ્યસ્થાનક ેતાજતેરમા ંએક

માઈભક્ત ેમનોકામના પણૂથ થતા ંઅંિાજ ે૨૫ લાખ રૂદપયાની કકમંતના
૬૦૦ ગ્રામ સોનાનો મગુટ મા બહુચરના ચરણ ેઅપથણ કયોથ હતો.

લોકડાઉન પછી મદંિરો િશથન માટ ેખલુ્લા મકુાયા બાિ ગજુરાતમા ંઆ
પ્રથમ મોટું સવુણથિાન છે

માતૃગયા તીથથ દબિં ુસરોવરના િરવાજા ખલૂ્યા
દસદ્વપરુ: ભારત
િશેના પ્રદસદ્ધ
દસ દ્ધ પુ ર માં
આવલેા માતૃગયા
તીથો દબિંુ
સરોવરના દ્વારો
૭૬ દિવસ બાિ
૧૦મીએ જનૂે
ખૂ લ તાં
િશોનાથથીઓ અનેશ્રાદ્ધ દવદધ કરાવતા બ્રાહ્મણોમા ંઅનરેો આનિં
છવાયો છ.ે સરકાર અન ે ગોરમડંળ દ્વારા આવનાર યાદિકોને
સનેટેાઈઝ, માથક અન ેસોદશયલ દડથટન્સનો અમલ કરાવાઈ રહ્યો
છ.ે ગોરમડંળના પીયષૂભાઈ શાથિીના જણાવ્યા પ્રમાણ ેદબિં ુસરોવર
સકંલુના દ્વાર ખલૂતાંયાદિકો માતૃગયા શ્રાદ્ધ કરવા માટ ેઆવી રહ્યા
છ,ે પરતં ુબહુ જ ઓછા પ્રમાણમા ંઆવી રહ્યા છ ેતમેના જણાવ્યા
પ્રમાણ ેમાતૃગયા શ્રાદ્ધ કરવા આવતા યાિાળઓુન ેગોરમડંળ દ્વારા
ફક્ત િાર માણસોન ેઆવવા માટ ેઅપીલ કરાઈ રહી છ.ે

બ ેવાર પરણલેાન ેવવેાણ સાથ ેપ્રમેઃ બનંનેો આપઘાત
દહમંતનગરઃ દથસંારાન ગામમા ંરહતેા ૪૧ વષોના
જયતંી ઠાકોર લગ્ન ે લગ્ન ે કુંવારા હતા. પહલેાં
લગ્નથી એક િીકરો હતો અન ે થોડા સમયમાં
રગંની દમજાજના જયતંીન ેબીજી એક થિી સાથે
પ્રમે થયો હતો. એ પછી તણે ેગામની પિંાયતમાં
છટૂાછડેા પણ લીધા. એ પછી કોટટમા ં છટૂાછડેા
લીધા. બીજી વખત લગ્ન કયાગં અન ેપત્નીન ેઘરે
લઈ આવ્યા. 

આ િરદમયાન એની પહલેી પત્નીથી થયલેો
િીકરો મોટો થઈ ગયો હતો. બીજી પત્નીથી એને
એક િીકરી પણ હતી. િીકરો ૨૧ વરષ્નો થયો
એટલ ેઆ રગંીન દમજાજના જયતંીએ એની સગાઈ
જાદતની એક છોકરી સાથ ે કરાવી. આદશક
દમજાજનો જયતંી વારવંાર પોતાના વવેાઈ -
વવેાણન ેમળવા જતો હતો. તમેા ંવવેાણ સાથ આખં
મળી ગઈ. બ ે લગન્ કરીન ે નહીં ધરાનાર ૪૧

વોષના જયતંીન ેએના િીકરાની સાસ ુજાગૃદતની
સાથ ેપ્રમે થઈ ગયો. બનં ેએવા તો પ્રમેમા ંપડ્યા કે
સાથ ેજીવવા અન ેમરવાના કોલ િઈ િીધા.ં બનંે
ગામ છોડીન ેએકવાર તો ભાગી પણ ગયા હતા.
જોક ેલોકડાઉનના કારણ ેિરૂ નહીં જઈ શકાતાં
બનં ે પરત આવી ગયા હતા. ગામમા ં આ વાત
ફલેાઈ જતા ંબનં ેફરીથી ભાગી ગયા ંહતા.ં એ પછી
બનંને ેએવું લાગ્યું ક ેબનં ેસાથ ેજીવી શક ેએમ
નથી  એટલ ે ખડેબ્રહ્મા પાસનેા વાિળી ગામમાં
બનંએે ગળ ેફાસંો ખાઈ લીધો અન ેઆપઘાત કરી
લીધો. સાબરકાઠંા પોલીસ ેકહ્યુ ંક ેએમન ેગામના
જગંલમાથંી બનંનેા મૃતિહેો મળ્યા હતા. એમના
પાસથેી મળલેા ફોન પરથી એમના ગામના
સરપિંનો સપંકક કરતા ઓળખ થઈ છ ેઅન ેપ્રમેને
અંજામ નહીં મળવાન ેકારણ ેબનંએે આપઘાત કયોો
હોવાનું પ્રાથદમક જણાયું છ.ે

૨૫ લાખ જટેલાતીડનો સફાયો
મહસેાણા: દજલ્લામા ં િાટકલેા
તીડના ટોળાએં ૧૩મીએ
દવજાપરુના ખરોડ ગામની
સીમમા ંધામા નાખં્યા હતા.ં જનેે
રદવવાર ે વહલેી સવાર ે દજલ્લા
ખતેીવાડી દવભાગની ટીમ ેિવાનો
છટંકાવ કરી ૨૫ લાખ જટેલા
તીડનો નાશ કરી નાખં્યો હતો.
િણકે દિવસથી દજલ્લાના
બહુિરાજી, જોટાણા, મહસેાણા,
દવસનગર અન ે દવજાપરુ
તાલકુાના ગામોમા ં આતકં
મિાવનારા તીડનું મોટું ઝૂંડ
૧૩મીએ રાિ ે અન ે ૧૪મીની
મળથક ે દવજાપરુ તાલકુાના
ખરોડ ગામની સીમમા ંસ્થથર થયું
હતું. દજલ્લા ખતેીવાડી દવભાગની
ટીમ રદવવાર ે વહલેી સવારે
દજલ્લા પિંાયતના જદેટગં મશીન
સાથ ે ખરોડ પહોંિી ગઈ હતી.
ત્યા ં તીડના ં ટોળા પર નાશક
િવાનો છટંકાવ કરવામા ંઆવ્યો
હતો. આશર ે ૨૫ લાખ જટેલા
તીડનો આતમો બોલાવી િવેામાં
આવ્યો હોવાનું તિં દ્વારા
જણાવવામા ં આવ્યું હતું. બીજી
બાજ,ુ અન્ય એક તીડનું ઝૂંડ
દવજાપરુ તાલકુાના રામપરુા કોટ
ગાામમા ં થઈન ે સાબરકાઠંાના
ઇડર તાલકુાના એકલારા અને
િશેોતર ગામ તરફ ફટંાઈ ગયું
હતું. જને ે લઈન ે મહસેાણા
ખતેીવાડી દવભાગ ે સાબરકાઠંા
દજલ્લા ખતેીવાડી દવભાગને
એલટટ કરી તીડના ઝૂંડ દવશે
સતત માદહતગાર હોવાનું
જણાવ્યું હતું.

આદિવાસી દપતાએ ૨૦ મહિનાથી પતુ્રનાં
મૃતિહેન ેબધં શૌચાલયમા ંરાખી મકૂ્યો છે
પાલનપરુ: આદિવાસી
સમાજમા ંવરે લવેાના દવદિિ
દરવાજોની પરપંરા ડુંગરાળ
દવથતારમા ંઆજયે છ.ે િાતંા
તાલકુાના જામરુ ં ગામમાં
આવી જ એક ઘટના સામે
આવી છ.ે સપ્ટમે્બર,
૨૦૧૮મા ં  નટભુાઈના
ખતેરમાથંી કોહવાઈ ગયલેી
હાલતમા ંલાશ મળી હતી. 

મૃતકના દપતાએ હત્યાની
આશકંાએ  નજીકમા ંજ રહતેા
રમણભાઇ રાજાભાઈ તરાલ
સદહત ૧૦ જણા સામ ેહત્યાનો
ગનુો નોંધવા હડાિ પોલીસમાં
રજઆૂત કરી હતી, પરતંુ
પોલીસ ેઅકથમાત ેમોતનો ગનુો
િાખલ કયોો હતો.  પદરવારની
અનકે રજઆૂતો બાિ મૃતિહેને
એફએસએલમા ંમોકલાયો. જોકે
પદરવારજનોનું માનીએ તો િોઢ
વષો થવા છતા ંફોરદેસન્ક લબેનો
દરપોટટ આપવામા ંઆવ્યો નહીં.

તાજતેરમાં જામરુ ં ગામની આ
ઘટના સામ ે આવી છ.ે  મૃતક
નટભુાઈના દપતા હગરાભાઈ
જામરુ ં ગામમા ં એકલા રહ ે છ.ે
જ્યાર ે એમના ઘરની બાજનુું
નટભુાઈનું ઘર એકિમ ખડંરે
જવેું  છ.ે  આજબુાજ ુ કટેલાક
છટુા છવાયા તરાલ કટુુંબોના
ઘર આવલેા છ.ે અહીં ૨૦
મદહનાથી ઘરમા ંલાશ રખાઈ છે
તવેું જાણવા મળ્યું છ.ે
દબનઉપયોગી શૌિાલયમાં
મૃતિહે રખાયો છ ે અન ે તાળું
મારીને િાવી નટભુાઈનાં દપતા

રાખ ેછ.ે તનેા દપતા એકલા
જ રહેછ.ે 
બધં શૌચાલયમા ંલાશ
અંિાદજત ૬૫ વષોના વૃદ્ધ
નટભુાઈના દપતા
હગરાભાઈએ  જણાવ્યું ક,ે
નટનુા મોત બાિ તમેના
િાર સતંાનોમાથંી મોટો
િીકરો બાબ ુસાિવ ેછ.ે મૃત
નટનુી પત્ની તનેા દપયરમાં

જતી રહી છ.ે 
બાબ ુ હાલ ઇડર નજીક

ખતેરમા ં મજરૂી કર ે છ.ે હું
એકલો જ છું. ન્યાયની આશા મેં
છોડી નથી. નટનુી લાશ અહીં
તનેા જ બધં ઝપૂડાનંી સામે
દબનઉપયોગી શૌિાલયમા ંરાખી
મકૂી છ.ે કોઈ પછૂ ે તો તાળું
ખોલીનેમૃતિહેનું પોટલું ખોલીને
બતાવેછ.ે િગુગંધ મારતો કકંાલ
અનેતનેા દપતા જાણ ેક ેન્યાય
માગતા હોય તવેું દૃશ્ય ત્યારે
સામેઆવેછ.ે

કચ્છ-ઉત્તર ગજુરાત



• પાકકસ્તાનના તોપમારામા ંએક જવાન શહીદઃ િાકકપતાન ે૧૪મી
મએે કાચમીરના િૂંિમા ંકરલેા તોિમારામા ંએક ભારતીય જવાન
શહીદ થયો હતો જ્યાર ે િણ જવાનોન ે ગભંીર ઇજા િહોંિતા
સારવાર માટટ ખસડેવામા ંઆવ્યા હતા. આ મદહનામા ંિીજા જવાને
સરહદ ે િાકકપતાનના ગોળીબારમા ં જીવ ગમુાવ્યો છ.ે આ વષષે
િાકકપતાન ે૨૦૦૦ વખત તોિમારો કયોદ જથેી શપિદવરામ ભગંમાં
૬૯ ટકા વધારો થયો છ.ે  
• ઉત્તર પ્રદશેમા ંદદલતો પર હુમલોઃ ઉત્તર પ્રદશેના આિમગઢમાં
૧૩મી જનૂ ેદદલતો િર કટેલાક મસ્પલમોએ જીવલણે હુમલો કયોદ હતો
અન ેયવુતીઓન ેિણ માર માયોદ હતો. આ ઘટનામા ંપથાદનક િોલીસે
૧૬ મસુ્પલમ યવુકોની ધરિકડ કરીન ેદરકે આરોિીઓની ઉિર
એનએસએ (નશેનલ દસક્યદુરટી એક્ટ) અંતગદત કાયદવાહી કરી
છ.ે આ ઘટનામા ં૧૨ લોકો ઘવાયા હતા. 
• પત્રકાર દવનોદ દઆુન ેદશેદ્રોહના કસેમા ં રાહતઃ જાણીતા
િિકાર દવનોદ દઆુ સામ ેદાખલ કરાયલેા દશેિોહના કસેમા ં૧૪મી
જનૂ ેથયલેી સનુાવણીમા ંસપુ્રીમ કોટટે દવનોદ દઆુન ેવિગાળાની
રાહત આિી છ.ે છ જલુાઈ સધુી આ કસેમા ંદવનોદ દઆુની ધરિકડ
નહીં કરવા દહમાિલ પ્રદશે િોલીસન ે આદશે અિાયો છ.ે જોકે
િોલીસન ેઆ કસેમા ંતિાસ િાલ ુરાખવાની તાકીદ છ.ે દશમલામાં
નોંધાયલેા આ કસેમા ં વડા પ્રધાન મોદી અંગ ે ભ્રમ ફલેાવવાનો
આરોિ દવનોદ દઆુ િર મકુાયો હતો.
• લશ્કર ે તયૈબાની મદહલા જાસસૂની િરપકડઃ ભારતીય
એનઆઇએની ટીમ ેલચકર ેતયૈબાની ૨૨ વષદીય મદહલા તાદનયા
પ્રવીણનું જાસસૂી નટેવકક તાજતેરમા ંિકડી િાડ્યું હોવાના અહવેાલ
છ.ે ૧૩મીએ તાદનયાન ે૧૦ દદવસ માટટ કપટડીમા ંમોકલી અિાઈ છે
અન ેકોલકતાની ઓકફસમા ંતનેી િછૂિરછ કરાશ.ે 
• અયોધ્યા બાદ કાશી-મથરુાનો દવવાદઃ દવશ્વ ભિ િજુારી
િરુોદહત મહાસઘં નામના સગંઠન દ્વારા ૧૯૯૧ના એક કાયદાની
જોગવાઈન ે સપુ્રીમ કોટમેા ં િડકારાઈ છ.ે ધાદમદક પથળ સબંધંી
૧૯૯૧ના આ કાયદામા ંએવી જોગવાઈ છ ેજ ેમજુબ ૧૫મી ઓગપટટ
૧૯૪૭ દરદમયાન ધાદમદક પથળોની જ ેસ્પથત હતી ત ેજ રહશે.ે જોકે
આ જોગવાઈન ેહટાવવાની માગ કરાઈ છ.ે તથેી હવ ેકાશી અને
મથરુાન ેલઈન ેદવવાદ થવાની શક્યતા છ.ે ધાદમદક પથળ (દવશષે
જોગવાઈ) કાયદા ૧૯૯૧ની કલમ િારન ેિડકારાઈ છ.ે 
• ટીપીજીએ દરલાયન્સ જીયોનો ૦.૯૩ ટકા દહસ્સો ખરીદ્યોઃ
દરલાયન્સ ઇન્ડપિીિ ેકરલેી જાહરેાત મજુબ ગ્લોબલ ઓલ્ટરનદેટવ
એસટે ફમદ ટીિીજીએ દરલાયન્સ જીયોનો ૦.૯૩ ટકા દહપસો ૪૫૪૬
કરોડ રૂદિયામા ં ખરીદ્યો છ.ે જ્યાર ે દવશ્વની સૌથી મોટી ગ્રાહક

કસ્ન્િત પ્રાઇવટે ઇદિટી ફમદ એલ કટેટરટોન ે૧૮૯૪ કરોડ રૂદિયામાં
દરલાયન્સ જીયોનો ૦.૩૯ ટકા દહપસો ખરીદ્યો છ.ે આ સાથ ેજ છલે્લા
આઠ સપ્તાહમા ં વિેવામા ં આવલેા દહપસાન ે કારણ ે દરલાયન્સ
ઇન્ડપિીિન ેકલુ ૧૦૩૮૯૪ કરોડ રૂદિયા મળ્યા છ.ે  
• ૨૧ જનૂના સયૂાગ્રહણથી કોરોના વાઈરસનો નાશ?ઃ  િને્નાઈના
એક વજૈ્ઞાદનક ક.ે એલ. સુંદર કષ્ણાએ દાવો કયોદ છ ેક ે૨૬ દડસપેબરે
થયલેા સયૂદગ્રહણનો કોરોના સાથ ેસીધો સબંધં છ ેઅન ે૨૧ જનૂે
થનારા સયૂદગ્રહણથી કોરોનાનો નાશ થશ.ે સુંદર કષ્ણાએ કહ્યુ ંછે
ક ેસયૂદગ્રહણ િછી ઉત્સદજદત દવખડંન ઉજાદ (કફશન એનજીદ)ના લીધે
િહલેા ન્યિુોનના કણ સાથનેા સિંકક િછી કોરોના વાઈરસ તટૂી જાય
છ.ે તમેણ ેકહ્યુ ંક,ે બાયો મોલકેયલુ સરંિના પ્રોદટનનો પયટુટશન
પ્રોસસે સહુ િહલેા ં િીનમા ં શરૂ થયો હશ.ે આગામી સયૂદગ્રહણ
કોરોના વાઈરસન ેખતમ કરવા માટટ એક મહત્ત્વિણૂદ વળાકં સાદબત
થઈ શક ેછ.ે સયૂદકકરણોની તીવ્રતા વાઈરસન ેદનસ્ષ્િય કરી દશે.ે
• આત્મદનભાર રાહત પકેજે પર સવાલઃ કોરોના સકંટથી દશેની
અથદવ્યવપથાન ેબિાવવા મોદી સરકાર ેમ ેમદહનામાંરૂ. ૨૦ લાખ
કરોડના આત્મદનભદર િકેજેની જાહરેાત કરી હતી. આ િકેજે દવશ,ે
નાણા પ્રધાન સીતારામન ેતબક્કાવાર માદહતી આિી હતી. ત ેિછી
તરત તનેી ટીકા થઈ હતી. હવ ેવડા પ્રધાનના આદથદક સલાહકાર
િદરષદનાંસભ્ય આદશમા ગોયલ ેકહ્યુ ંછ ેક,ે રાહત િકેજેમા ંવધુ
સધુારાની સભંાવના છ.ે માગ અન ેિરુવઠા વચ્ચ ેતાલમલે જરૂરી છ.ે
અથદવ્યવપથાન ેવગે આિવા માગમા ંવૃદિની જરૂર છ.ે
• ‘સમાજના ભાગલા પાડનારા પોતાન ેરાષ્ટ્રવાદી માન ેછ’ેઃ કોંગ્રસે
સાસંદ રાહુલ ગાધંીએ અમદેરકાના િવૂદ રાજદ્વારી અન ે હાવદડે
યદુન.ના પ્રોફસેર દનકોલસ સાથ ેભારત અન ેઅમદેરકાના સબંધંો,
બનં ેદશેોની વતદમાન સ્પથદતના મદુ્દ ેિિાદ કરી હતી. રાહુલેજણાવ્યું
હતું ક ેસમાજના ભાગલા િાડવાથી દશે નબળો િડટ છ,ે િરતં ુઆવું
કરનારા િોતાન ેરાષ્ટ્રવાદી માન ેછ.ે 
• દવદશેી હૂદંડયામણની અનામતો અડિો દિદલયનન ે પારઃ
કોરોનાના કહરે વચ્ચ ેલોકડાઉન િછી દશેની ઈકોનોમી ડિકા ંખાઈ
રહી છ ેત્યાર ેભારત માટટ ૧૨મી જનૂ ેસારા સમાિાર એ આવ્યા કે
દશેની દવદશેી હૂદંડયામણની અનામતો િહલેીવાર અડધો દિદલયનને
િાર ગઈ હતી. ફોરકે્સ દરિવદમા ંભારત ેનવો ઈદતહાસ રચ્યો હતો.
ફોરકે્સ દરિવદન ેમામલ ેભારત હવ ેિીન અન ેજાિાન િછી સૌથી
વધ ુદવદશેી હૂદંડયામણ ધરાવતો િીજો દશે બન્યો હતો.
• હદંવાડામાથંી રૂ. ૧૦૦ કરોડનું ૨૧ કકલો હરેોઇન જપ્તઃ જપમ-ુ
કાચમીરના હદંવાડામા ંદજલ્લા િોલીસ ે૧૧મી જનૂ ેલચકર ેતયૈબાના
આતકંીઓન ેમદદ કરનારા ૩ મદદગારોની રૂ. ૧૦૦ કરોડના ૨૧
કકલો હરેોઈન અન ે૧.૩૪ કરોડની રોકડ સાથ ેધરિકડ કરી હતી. 
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નવી દિલ્હીઃ પાકિથતાનની રાજધાની સ્થિત
ભારતીય દતૂાવાસના બ ે િમમચારી સોમવાર
સવારિી લાપતા બન્યા હતા. સમાચાર હતા િે
સોમવાર ે સવાર ે ઇથલામાબાદ સ્થિત ભારતીય
દતૂાવાસમા ં તહનેાત સીઆઇએસએફના બે
ડ્રાઇવર િોઇ િામ માટ ે એિ જ વાહનમાં
દતૂાવાસની બહાર નીિળ્યા હતા, પરતં ુ તઓે
તમેના નનધામનરત થિળ ે પહોંચ્યા નહોતા. જનેા
પગલ ેભારતીય હાઇ િનમશનના અનધિારીઓએ
નવી નદલ્હી અન ેપાકિથતાનની નવદશે િચરેીને
જાણ િરી હતી. શરૂઆતમા ં બનં ે ભારતીય
િમમચારીઓની િોઇ ભાળ મળી નહોતી. એવી
શિંા હતી િ,ે િોડા નદવસ પહલેા ંભારત ેજાસસૂીના
આરોપમા ંનદલ્હી સ્થિત દતૂાવાસના ૩ િમમચારીની
અટિાયત િયામ બાદ દશેનનિાલ િરતા ંબદલો લવેા
માટ ેપાકિથતાની ગપ્તચર એજન્સી આઇએસઆઇ
દ્વારા ભારતીય દતૂાવાસના િમમચારીઓન ે ગમુ
િરાયા ં છ.ે પાકિથતાની સત્તાએ ભારતીય
િમમચારીઓ અંગ ે સચોટ માનહતી ન અપાતાં
ભારતીય નવદશે મતં્રાલય ે નદલ્હીમા ંપાકિથતાની
હાઇિનમશનના પ્રભારી સયૈદ હદૈર શાહને
તાત્િાનલિ સમન્સ પાઠવવામા ંઆવ્યું હતું.

ભારત તરફથી આકરી પ્રદતદિયા 
ભારત તરફિી આિરી પ્રનતનિયા િતાં

પાકિથતાન ે માનહતી આપી હતી િ,ે ભારતીય
દતૂાવાસના બ ેિમમચારીની નહટ એન્ડ રન િસેમાં
ધરપિડ િરાઇ છ.ે ઇથલામાબાદ પોલીસ ેઆરોપ
મકૂ્યો હતો િ,ે બનં ેએિ રાહદારી પર િાર ચડાવી
દીધા બાદ નાસી છટૂયા હતા. ભારતના નવદશે
મતં્રાલય ે આિરુ ં નનવદેન જારી િરી બનંનેી
પછૂપરછ િ ેહરેાનગનત નહીં િરવા પાકિથતાનને
ચતેવણી આપી હતી. ભારત ે જણાવ્યું હતું િ,ે

ઇથલામાબાદમા ંભારતીય િમમચારીઓની સરુક્ષાની
જવાબદારી પાકિથતાનની છ.ે પાકિથતાન
તાત્િાનલિ બનં ેભારતીય િમમચારીઓન ેસત્તાવાર
િાર સાિ ેભારતીય દતૂાવાસ પહોંચાડ.ે

પોલીસ મથકમા ંઅટકાયત કરાઈ
બનં ે ભારતીય િમમચારીઓન ે ભારતીય

દતૂાવાસિી બ ે કિમી દરૂના પોલીસ મિિમાં
અટિાયત િરીન ે રખાયા હતા. ૭ િલાિ સધુી
શોધખોળના ં નાટિ પછીિી બનં ે ભારતીય
િમમચારીન ેઇથલામાબાદ સિેટેનરએટ પોલીસ મિિ
ખાત ેભારતીય દતૂાવાસના બ ેઅનધિારીન ેપરત
સોંપાયા હતા. બનં ેિમમચારીના શરીર પર ઇજાનાં
નનશાન હતા.ં ભારતીય દતૂાવાસ  દ્વારા બનંે
િમમચારીની મનેડિલ તપાસ િરાવવાનું પણ જાહરે
િરાયું છ.ે આ સપંણૂમ ઘટના પાછળ
આઇએસઆઇનો દોરીસચંાર હોવાનું મનાય છ.ે 

ઉલ્લખેનીય છ ે િ,ે ભારતીય સનેાના ૩
િમમચારી અન ે રલેવનેા એિ અનધિારી પાસિેી
ભારતીય દળોની નહલચાલની માનહતી મળેવવાના
પ્રયાસના આરોપસર નદલ્હી પોલીસ ેપાકિથતાન
હાઇિનમશનના ૩ િમમચારી આનબદ  હુસને,
મોહમ્મદ તાનહર ખાન અન ે ડ્રાઇવર જાવદે
હુસનેની અટિાયત િરી હતી અન ે૩૧મી મએે
તમેન ે દશેનનિાલ િરાયા હતા. એ પછીિી
પાકિથતાનમા ં ભારતીય દતૂાવાસના િમમચારી
રાજદતૂ ગૌરવ આહલવુાનલયા પર સતત નજર
રખાતી હતી જનેો ભારત ેઆિરો નવરોધ નોંધાવ્યો
હતો. ભારત ેપાકિથતાનન ેજણાવ્યું હતું િ,ે તનેું
વલણ નવયનેા િરારનું ઉલ્લઘંન છ.ે ત ે ઉપરાતં
૧૯૯૨મા ંભારત - પાકિથતાન વચ્ચ ે૧૯૯૨માં
િયલેા િરારનું પણ પાકિથતાન દ્વારા ઉલ્લઘંન
િરવામા ંઆવી રહ્યાનું ભારત ેજણાવ્યું છ.ે

પાકકસ્તાન ેભારતીય દતૂાવાસના બ ેકમદીને
મકુ્ત કયાાઃ શરીર પર ઇજાના દનશાન

નવી દદલ્હીઃ ભારતમાં
કોરોનાના સિંમણના કસે
દદવસ ેન ેદદવસ ેવધતા જાય છ.ે
૧૬મી જનૂના અહવેાલ પ્રમાણે
ભારતમા ં કોરોના િોદિદટવ
કસેની સખં્યા ૩૪૭૮૨૧ િહોંિી
છ ે અન ે દશેમા ં મૃત્ય ુ આકં
૧૦૦૧૫ થયો છ.ે સાજા થયલેા
લોકોની સખં્યા ૧૮૪૨૪૩ થઈ છ.ે
દશેમા ં સિંમણની ગદત વધતાં
સોમવાર ે વડા પ્રધાન નરને્િ
મોદીએ જાહરે કયું ક ેતઓે ફરી
તમામ રાજ્યો અન ેકને્િશાદસત
પ્રદશેોના ં મખુ્ય પ્રધાનો સાથે
બઠેક કરશ.ે 
ચને્નઇ સલંગ્ન ૩ દજલ્લામાં

લોકડાઉન
૧૫ રાજ્ય અન ેકને્િશાદસત

પ્રદશેના મખુ્ય પ્રધાનો સાથ ેવડા
પ્રધાન અન ે તમેની ટીમ િિાદ
કરશ ે તવેા અહવેાલો વચ્ચે

સિંમણ રોકવા દશેમા ંફરી એક
વાર લોકડાઉનની િિાદએ વગે
િકડ્યો છ.ે તદમલનાડનુા મખુ્ય
પ્રધાન ઇ. િલાદનસામીએ િને્નઇ
તથા તનેી િડોશના ૩ દજલ્લામાં
૧૯થી ૩૦ જનૂ સધુી
લોકડાઉનની જાહરેાત કરી
દીધી છ.ે આ દરદમયાનના બે
રદવવાર ે તો સિંણૂદ શટડાઉન
રહશે.ે બીજી તરફ દદલ્હીના
મખુ્ય પ્રધાન અરદવદં કજેરીવાલ
અન ે ગજુરાતના મખુ્ય પ્રધાન
દવજય રૂિાણીએ અટકળો
ફગાવતા ં કહ્યુ ં ક ે તમેના
રાજ્યમા ંફરી લોકડાઉન લાગુ
કરવાની કોઇ દવિારણા નથી.
બીજી તરફ મુંબઇમા ંસોમવારથી
લોકલ િટનો શરૂ કરાઇ હતી.
જોક,ે હાલ જરૂરી સવેાઓ સાથે
જોડાયલેા લોકોન ે જ તમેાં
મસુાફરીની મજંરૂી છ.ે 

કોરોનાની સમીિા માટ ેમોદીનીમખુ્ય પ્રિાનો સાથેબઠેક

કાઠમડં:ુ નિેાળની સસંદ
પ્રદતદનદધ સભાએ નવા રાજકીય
નક્શા માટટ લવાયલેા
બધંારણીય સધુારાન ેસવાદનમુતે
મજંરૂી આિી દીધી છ.ે નિેાળના
વડા પ્રધાન ક.ે િી. ઓલીની
સરકાર રાજકીય નક્શા અને
એક નવા રાષ્ટ્રીય પ્રતીક દિહ્નને
માન્યતા આિવાનો પ્રપતાવ
પ્રદતદનદધ સભા સમિ રજ ૂકયોદ
હતો. નિેાળની સસંદના નીિલા
ગૃહ ે િિાદ દવિારણા િછી તનેે
મજંરૂી આિી હતી. 

નિેાળ ે નક્શામા ં ભારતના
દહપસાના દલિલુખે, કાલાિાની
અન ે દલસ્પિયાધરુાન ે નિેાળનો
દહપસો ગણાવાયો છ.ે જોકે
ભારત સરકાર આ રાજકીય
નક્શાન ેફગાવી િકૂી છ ેઅને
તને ેનિેાળનું એકતરફી િગલું
ગણાવતા તને ે અપવીકાયદ
ગણાવ્યો છ.ે આ દવવાદના લીધે

ઓલીએ અગાઉ જ નિેાળમાં
પ્રવશે માટટ ખલુ્લી સરહદોન ેબધં
કરી દવેાનું જાહરે કયુું હતું.

નિેાળ અન ે ભારત વચ્ચે
અત્યાર સધુી અંદાજ ે ૧૭૦૦
કક.મી. ખલુ્લી સરહદો હતી.
ઓલીના પ્રધાનમડંળ ે સરહદ
વ્યવપથાિન અન ે સલામતીના
નામ ેકડકાઇ દશાદવતા સરહદી
િિેમા ં સનૈ્ય ગોઠવવાન
િરવાનગી આિી છ.ે આમ
િહલેી વખત નિેાળ-ભારત
સરહદ ેસનૈ્ય ગોઠવાઇ રહ્યુ ંછ.ે

મતૈ્રીસદંિનો ભગં કરાયો
ઉલ્લખેનીય છ ે ક ે નિેાળની
ડાબરેી િાટદી જનેી દવરુિમા ંજ
રહી છ ેત ેનિેાળ - ભારત વચ્ચે
સરહદન ેદનયદંિત કરવી, બધં
કરવી અન ે સનૈ્ય ગોઠવવું એ
બન્ન ેદશેો વચ્ચ ે૧૯૫૦મા ંથયલેી
મિૈી સદંધનો આ સધુારાથી
નિેાળ ેભગં કયોદ છ.ે 

નપેાળ ેભારતીય દવસ્તારનેનક્શામા ંપોતાનો ગણાવ્યોજમ્મ:ુ અમરનાથ યાિાનો
પ્રારભં આ વષષે ૨૧ જલુાઈથી
થશ ેઅન ેયાિા ૩ ઓગપટ સધુી
કરી શકાશ.ે દરદમયાન આ વષષે
યોજાનારી યાિામા ં રોજ ફક્ત
૨૦૦૦ યાદિકોન ેજ િરવાનગી
અિાય એવી શકયતા છ.ે
કોરોના વાઇરસના ઉિિવના
લીધ ે આ વષદની યાિા
બાલતાલના ટૂંકા રૂટ િરથી
યોજાશ.ે શ્રી અમરનાથજી
શ્રાઈન બોડટેના અદધકારીઓએ
ઉમયેુું હતું ક,ે દદિણ કાચમીરમાં
૩૮૮૦ મીટરની ઊિંાઈએ
આવલેી િદવિ અમરનાથ
બાબાની ગફુાની યાિા માટટની
ઉિરોક્ત દરખાપતન ેમાટટ હજી
સરકારની સમંદત બાકી છ.ે

૨૧ જલુાઈથી અમરનાથ
યાત્રાનો આરભં

નવી દદલ્હી: સરકારી
હોસ્પિટલોમા ંકોરોનાના દદદીઓની
સારવારમા ં ગરેવ્યવપથા અને
મૃતદહેોની દદુદશા મામલ ે સપુ્રીમ
કોટટે ૧૨મી જનૂ ેદદલ્હી સરકારને
ઠિકો આિતા ં કહ્યુ ં ક,ે અહીં
સ્પથદત ખરાબ, ભયાવહ અને
દયનીય છ.ે હોસ્પિટલોમા ંદદદીઓ
સાથ ે િશઓુથી િણ બદતર
વ્યવહાર થઇ રહ્યો છ.ે કોટટે આ
મદુ્દ ે કને્િ અન ે દદલ્હી સરકાર
ઉિરાતં મહારાષ્ટ્ર, ગજુરાત,
િસ્ચિમ બગંાળ અન ે તદમલનાડુ
સરકારન ે નોદટસ જારી કરીને
જવાબ માગ્યો છ.ે

કોરોના દદદી સાથે
પશઓુથી ખરાબ

વ્યવહારઃ સપુ્રીમ કોટટ

સદંિપ્ત સમાચાર



તમ ેયોગ કરો છો એવું કોઈ પછૂ ેએટલ ેપહલેો
વવચાર આસનોનો જ આવને?ે પરતં ુખરખેર એવું
નથી. યોગ એટલ ેઆસન એવી િચવલત માટયતા
કરતા ં યોગની વ્યાખ્યા અનકેગણી ગહન અને
વ્યાપક છ.ે ‘યજુ’ ધાતમુાથંી બનલેા આ શબ્દનો
અથથ છ ેયવુનયન, જોડાણ. પોતાની સાચી ઓળખને
પામવી અન ેએની સાથ ેજોડાવું. ૨૧ જનૂ ેસમગ્ર
વવશ્વ આતંરરાષ્ટ્રીય યોગ વદવસ મનાવશ.ે અલબિ,
આ વષષે કોરોના મહામારીના િકોપના કારણે
જાહરે કાયથિમો તો ભાગ્ય ેજ ટયાકં યોજાશ,ે પણ
એક યા બીજા િકાર ેઆ વદવસની ઉજવણી જરૂર
થશ.ે આતંરરાષ્ટ્રીય યોગ વદવસ િસગં ે વાચંો
યોગની કટેલીક િચવલત વ્યાખ્યાઓ. તમે જ તન-
મનન ે સદાબહાર થવથથ રાખ ે તવેા કટેલાક
યોગાસનો વવશ.ે..

યોગ મહલષિ પતજંલિની દૃલિએ...
યોગના સૌથી િાચીન એવા ૧૯૬ સિૂના ‘શ્રી

પાતજંલ યોગ સિૂ’ નામના ગ્રથંમા ંમાિ િણ જ
શબ્દોમા ંયોગની વ્યાખ્યા થપિ કરાઈ છ.ે ‘ફાધર
ઓફ મોડનથ યોગા’ તરીક ે ઓળખાતા પતજંવલ
ઋવષએ સાયન્ટટફફક ફોમ્યલુાથની જમે શોટટ એટડ
થવીટ સિૂો દ્વારા યોગન ેપામવા માટનેા ંસીિટે્સ
શરે કયાાં છ.ે બીજા જ સિૂમા ંશ્રી પતજંવલ યોગની
વ્યાખ્યા કરતા ંકહ ેછ,ે ‘યોગ વચિવૃવિ વનરોધ:’.
મનની વૃવિઓનો વનરોધ કરવો એટલ ે યોગ.
વચિની વૃવિઓ એટલ ે સરળ ભાષામા ં મનમાં
સતત ચાલતા વવચારો, કલ્પનાઓ, અપકે્ષાઓ દ્વારા
ઉત્પટન થતી તમામ હલચલોન ેરોકવી એ યોગ.
આ ઉતાર-ચડાવથી જ આપણન ેસખુ, દ:ુખ, ઈર્યાથ,
અવભમાન વગરે ેજાગતા ંહોય છ.ે વચિન,ે તમારા
મનન ેજ ેવાથતવવક નથી એની અંદર ઉલઝાવલેું
રાખ ેએ વૃવિ. એ સારી પણ હોય અન ેખરાબ પણ
હોય. આ વૃવિઓન ેવચિ તરફ આવતા ંરોકવું એ
યોગ.

યોગ શ્રીકષ્ણની દૃલિએ
શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતામા ંયોગની બ ેિચવલત

વ્યાખ્યા છ.ે ‘યોગ: કમથષ ુ કૌષલમ્’ એટલ ે કે
કશુળતાપવૂથક, વવચક્ષણતાપવૂથક તમારુ ંકામ કરવું એ
યોગ છ.ે તમ ેતમારુ ં કામ પરૂપેરૂા ફોકસ થઈને
સારામા ંસારી રીત ેકરો એ યોગ.

બીજી વ્યાખ્યા છ,ે ‘સમત્વમ્ યોગ ઉચ્યત’ે
એટલ ેક ેસખુ અન ેદ:ુખ, સારા અન ેખરાબ, તડકો
અન ેછાયંડો એમ તમામ સજંોગોમા ંસતંવુલત રહવેું,
મનન ે વવચવલત ન થવા દવેું, મનન ે સમતામાં
રાખવું એ યોગ છ.ે

યોગ લિશ ેકથોપલનષદ 
૧૦૮ ઉપવનષદમા ંિીજા નબંર પર આવતું

અન ેમહત્વનું ઉપવનષદ ગણાતા કથોપવનષદમાં
યોગની વ્યાખ્યા કરતા ં કહવેાયું છ ે ક ે ‘તામ
યોગવમવત મટયટત ે ન્થથરાવનવમન્ટિય ધારનામ્’.
મતલબ ક ેઆ દવુનયામા ંતમામ દ:ુખ અટચેમટેટ
એટલ ે ક ે આસવિન ે કારણ ે છ.ે અન ે આસવિ
જટમ ેછ ેઇન્ટિયોથી. આ ઉપવનષદની દૃવિએ યોગ
એટલ ેઇન્ટિયોનું ફોકસ બહારથી હટાવીન ેઆત્મા
તરફ લઈ જવું.

યોગ લિશ ેયોગ િલિષ્ઠ
છ ભાગમા ંલખાયલેા વહટદ ુપરપંરાના િાચીન

ગ્રથં યોગ વવસષ્ઠના છઠ્ઠા ભાગમા ંયોગની વ્યાખ્યા
કરતા ંકહવેાયું છ ેક ે ‘મનહ િશમનાહ ઉપાયાહ
યોગ ઇત્યાવનવદયત’ે. મતલબ ક ેયોગ એક એવી
પદ્ધવત છ ેજ ેમગજન ેશાતં કરવાનું કામ કર ેછ.ે
મનન ે સમજીન ે આવડતપવૂથક એન ે જ્ઞાન સાથે
પોતાના કટટ્રોલમા ંલવેાની પદ્ધવતન ેઆ ગ્રથંકાર
યોગ તરીક ેમલૂવ ેછ.ે

આ વસવાય પણ અનકે અટય ગ્રથંો સવહત શ્રી
પાતજંલ યોગસિૂ પર કોમટેટરી લખનારા
મહાભારતના રચવયતા મહવષથ વ્યાસથી લઈને
થવામી વવવકેાનદં, બીકએેસ આયગંર, થવામી
કવુલયાનદં જવેા સેંકડો જદુા-જદુા કાલખડંમાં
થયલેા વવદ્વાન યોગીઓએ યોગની વ્યાખ્યા કરી છ.ે
આમાથંી એકયે યોગીઓએ યોગ એટલ ેઆસન
એવું નથી કહ્યુ.ં 

યોગના વવવવધ ગ્રથંો અન ે ભરોસાપાિ
પથુતકોમા ંયોગના ંવવવવધ અંગોમા ંઆસનન ેથથાન
આપ્યું છ,ે પરતં ુઆસન જ યોગ છ ેએ વાથતવવકતા

નથી. યોગ મહદ્ અંશ ેશરીર સાથ ેમનનું વવજ્ઞાન
છ ે અન ે એ જ વાત સતત યોગના આદ્યવપતા
મહવષથ પતજંવલએ યોગસિૂમા ંવણથવી છ.ે આગળ
કહ્યુ ંએમ, વચિ એટલ ેક ેમનની હલચલ પર કાબૂ
મળેવવા માટ ે આ મહવષથએ અભ્યાસ એટલ ે કે
િને્ટટસ, વરૈાગ્ય અન ે ઈશ્વર િણીધાન એટલે
ઈશ્વરન ેસમવપથત થઈ જવું એ િણ રથતા સચૂવ્યા.
અભ્યાસમા ંતમેણ ે૮ અંગની વાત કરી, જમેા ંચોથું
અંગ આસન છ.ે

આખી વાતનો સાર એટલો જ ક ેઆસન એ
યોગનો એક ખબૂ નાનકડો વહથસો છ.ે યોગની
સાચી વ્યાખ્યા આસનોથી ખબૂ વવશાળ અને
વવથતૃત છ.ે બશેક, આસનોન ે યોગ્ય રીત ે અને
વનયવમત ધોરણ ે કરવામા ં આવ ે તો એ ખબૂ
ઉપયોગી છ ેઅન ેઅનકે શારીવરક, માનવસક લાભ
આપ ેજ છ.ે 

•••
પગની કાયિક્ષમતા િધારિાથી માડંીને

પટેનો ગિે દરૂ કરિામા ંઉપયોગી 
લિકોણાિન

આ વષષે આતંરરાષ્ટ્રી યોગ વદવસ વનવમિ ેવડા
િધાન મોદીના એવનમશેનવાળા વવવવધ યોગ
પોશ્ચર સાથનેા
વવ વડ યો

વા ઇ ર લ
થયા છ,ે જમેા ંપહલેો
વીવડયો હતો વિકોણાસનનો. આ આસન કરો ત્યારે
જ ેપોશ્ચર હોય છ ેએમા ંિણ ખણૂા દખેાય છ ેઅને
વિકોણ જવેો આકાર બનતો હોવાથી એને
વિકોણાસન તરીક ેઓળખવામા ંઆવ ેછ.ે
• લાભ ઘણા: વિકોણાસન તમારી કમરની
નીચનેા ભાગમા ં લચીલાપણું લાવવા માટ ે ખબૂ
ઉપયોગી છ.ે વિકોણાસન જો સાચી રીત ેથાય તો
કરનારન ેઆર્ાથઇવટસની સમથયા થવાની સભંાવના
ઘટી જાય છ.ે તમારા વહપ્સ મસલ જો ટાઇટ હોય
તો એને ેલઝૂ કરવાનું કામ આ આસન કરી આપશ.ે
આ આસનમા ંન્થથર થાઓ ત્યાર ેતમારી કરોડરજ્જુ
લબંાતી થતી હોય છ ે એટલ ે ક ે એમા ં ખેંચાણ
આવવાથી એ વવથતૃત થતી હોય છ ેજથેી પીઠમાનંા
દખુાવાન ેલગતી સમથયાઓ પણ દરૂ થઈ શક ેછ.ે
તમારા પટેના મસલ્સ પણ ઓપન થવાથી ગસેની
સમથયા દરૂ થાય છ.ે ઘૂંટણમા ંદખુાવો હોય એવા
લોકોન ેપણ આ આસન મદદરૂપ નીવડશ.ે પગ

અન ેસાથળના મસલ્સન ેટોવનગં કરવાનું કામ પણ
આ આસન કર ેછ.ે માિ યોગ આસનોમા ંજ નહીં,
ઘણા ંમવેડકલ જનથલમા ંપણ લોટગ વડથટટસ રનર
માટ ેઆ આસન રકેમટેડ કરવામા ંઆવ ેછ.ે થપોટ્સથ
સાથ ેસકંળાયલેા લોકો માટ ેઆ શ્રષે્ઠ આસન છ.ે
પગની સમથયા હોય એવા તમામ લોકોન ે આ
આસન ઉપયોગી છ.ે જોક ે વધ ુ ઉંમર હોય,
બલેટેસનો િોબ્લમે હોય તો સપોટટ લઈન ે આ
આસન કરવું. દીવાલનો ક ેટબેલનો સપોટટ લઈને
આ આસન કરવું.’
એક્સપટટ એડ્વાઇઝ: આ આસન કરો ત્યાર ેબે
પગ વચ્ચનેું અંતર જટેલું વધ ુએટલો લાભ વધ,ુ
કારણ ક ે એટલી તમારી કરોડરજ્જ ુ લબંાશ.ે
સામાટય રીત ે બ ે પગ વચ્ચ ે િણ ફટૂનું અંતર
રાખવામા ંઆવતું હોય છ.ે બીજું, આ આસન કરતી
વખત ેતમારુ ંમાથું, તમારા બટટસ એટલ ેક ેવનતબં
એક જ લાઇનમા ંહોય એ જરૂરી છ.ે ઘણા લોકો
માથું આગળ લઈ લ ેછ ેજ ેસધુારવું જોઈએ.
ગળાન ેિગતા પ્રોબ્િમે દરૂ કરિા હોય કે

કોન્ફિડફિ િધારિો હોય તો કરો 
ઉજ્જયી પ્રાણાયામ

આ િાણાયામન ે એની ટાઇમ િાણાયામ
કહવેાય છ.ે ઉદ્ એટલ ેફોસથ અથવા ઝડપ અન ેજય
એટલ ેવવજય, સફળતા. વવજયઘોષ એટલ ેઉજ્જયી.
વવવવધ યોગ સથંથા સાથ ેવષોથથી જોડાયલેા અન ેક.ે
જ.ે સોમયૈા કોલજેમા ં યોગ વવભાગના વડા ડો.
દીપક બગવડયા કહ ેછ,ે ‘ઉજ્જયી િાણાયામ કર ેએ
જીત.ે ઉજ્જયી િાણાયામ કરનાર વ્યવિન ેદરકે
સજંોગોમા ંસફળતા મળ ેએવું કહવેાય છ.ે આપણે
પાણી ગળતા હોઈએ ત્યાર ેજ ેરીત ેકઠંન ેસહજે
સકંવુચત કરીએ છીએ એવું સકંચુન ગળામા ંકરીને
શ્વાસ લવેાનો હોય છ.ે શ્વાસ લતેી વખત ેસહજે
ઘષથણનો અનભુવ થશ.ે આ િાણાયામ ટયારયે પણ
કરી શકાય છ,ે કોઈ પણ થથળ ેઅન ે કોઈ પણ
સમય.ે ગળાન ેલગતી કોઈ પણ સમથયા હોય તો
આ િાણાયામથી સારુ ંથઈ જ જશ.ે કઠંમા ંસકંચુન
કરવાન ેકારણ ેથતા ઘષથણથી તમારો વોકલ કોડટ
અન ે થાઇરોઇડનો એવરયા ઉિવેજત થશ.ે એ
જગ્યાએ બ્લડ-સટયથુલશેન સધુરશ ેઅન ેથવાભાવવક
રીત ે એની કાયથક્ષમતા પણ વધશ.ે વસગંર હોય
તે મ ના
અવાજને

સધુારવા માટ ેઆ િાણાયામ મહત્વપણૂથ છ.ે 
સીઝન-ચટેજમા ંગળું પકડાઈ જવાની સમથયા

સામાટય છ,ે જને ે માટ ે ઉજ્જયી િાણાયામ
મહત્વપણૂથ છ.ે તમારા રને્થપરટેરી પાથન ે આ
િાણાયામ અંદરથી મસાજ આપ ેછ.ે આ િાણાયામ
કરવાથી તમારો સલે્ફ-કોન્ટફડટસ વધ.ે વ્યવિને
શરદી, ખાસંી અન ે ગળામા ં ખરાશ હોય અને
એન્ટટબાયોવટક આપો તો કદાચ સાત વદવસ ેસારું
થાય, પણ જો એક વદવસમા ંિણ વાર ૨૦-૨૦
રાઉટડ ઉજ્જયી િાણાયામ કરવાની વિન્થિપ્શન
આપો તો િણ જ વદવસમા ંફરક પડ્યાના ફકથસા
જોવા મળ્યા છ.ે

િજ્ર જિેા મજબતૂ બનિું હોય 
તો કરો િજ્રાિન

શરીરન ે વજ્ર જવેા મજબતૂ અન ે પાવરફલુ
બનાવવાનું કામ આ આસન દ્વારા થાય છ,ે જથેી
એનું નામ વજ્રાસન પડ્યું છ.ે વષોથથી વજ્રાસન
કરતા એક યોગિમેી કહ ે છ ે ક ે લગભગ િણકે
દશકના અનભુવ પછી મન ેસૌથી શ્રષે્ઠ આસન
લાગ્યું હોય તો એ છ ેવજ્રાસન. એના અગવણત
લાભોન ેકારણ ેજ માિ યોગમા ંજ નહીં પણ જદુા-
જદુા ધમોર્એ પણ એન ેપોતાના રૂટીનમા ંસમાવી
લવેાયું છ.ે મન્થલમ ભાઈ-બહનેો નમાઝ પઢ ેત્યારે
વજ્રાસનમા ંબસેતા ંહોય
છ ે એ તમે
જો યું

હ શે .
વહટદ ુ અને
જનૈ પરપંરામા ંપણ આ પોશ્ચરનો ઉપયોગ ઘણી
વિયાઓમા ંથાય છ.ે

જમ્યા પછી જો કોઈ આસન કરી શકાતું હોય
તો આ એકમાિ આસન છ.ે તમારા એબ્ડોવમનલ
અન ેતમારા પગના કાફ મસલ્સનો આકાર જોશો
તો એ પણ લગભગ સરખો છ.ે ખોરાક ઝડપથી
પચાવવાથી લઈન ેપટે અન ેયવુરનરી એવરયાની તો
અનકે સમથયા માટ ે આ રામબાણ આસન છ.ે
બકેપઇેન, સાઇવટકા અન ેથપાઇનલ કોડટન ેલગતા
ઘણા િોબ્લમે વજ્રાસનથી સોલ્વ થાય છ,ે કારણ કે
આ આસનમા ંબસેવાથી તમારા શરીરનું પોશ્ચર
સધુર ેછ.ે તમ ેઇચ્છો તોય ખૂંધ વાળીન ેબસેી ન
શકો એટલ ેશરીરની અંદરની િોસસેન ેવગે મળે
છ.ે આ આસન બ્લડ-સટયથુલશેનન ેવધારતું હોવાથી
શરીરના કોઈ પણ વહથસામા ં િોબ્લમે હોય તો
પરૂતા બ્લડ ફ્લોન ેકારણ ેપરૂતો ઓન્ટસજન જ-ેતે
વહથસામા ંપહોંચવાથી હીવલગં ઝડપી બન ેછ.ે બીજું,
વજ્રાસનથી શરીરની ૭૨,૦૦૦ નાડીઓ શદુ્ધ થાય
છ.ે ગભથવતી મવહલાઓ પણ આ આસન વન:સકંોચ
કરી શક ેછ.ે વઇેટલોસ માટ ેપણ આ આસનથી
પવરણામ મળતું અમ ેજોયું છ.ે
એક્સપટટ એડ્વાઇઝ: વજ્રાસન કરવાની તકલીફ
પડતી હોય એવા લોકોએ પગની ઉપર અન ેપગની
નીચનેા વહથસામા ંતફકયો અથવા વાળલેી યોગ મટે
રાખવી જનેાથી આ આસન સરળતાપવૂથક કરી
શકાશ.ે ૩૦ સકેટડથી આ આસનમા ં બસેવાની
િને્ટટસ શરૂ કરવી. પછી ધીમ-ેધીમ ે તમારી
આવશ્યકતા મજુબ સમય વધારતા જવો.

આસનો કરતી વખત ે પસીનો તો દરૂ
શ્વાસોચ્છ્વાસની ગવત પણ વધવી ન જોઈએ એની
ચોકસાઈ રાખવામા ં આવ ે એ જરૂરી છ.ે એ જ
આસનની સાચી રીત છે

વાચક મિત્રોઃ અહીં સચૂવલેા યોગાસનનો
અભ્યાસ કરતા ં પવૂષે પોતાની શારીવરક-માનવસક
સખુાકારી અવશ્ય ધ્યાનમા ંરાખશો. શટય હોય તો
કોઇ યોગાસનનો વનયવમત અભ્યાસ કરતા ંપહલેાં
યોગ વનર્ણાતનું વ્યવિગત માગથદશથન મળેવો.

યોગ એટલ ેખરખેર શું?
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ગહુા અન ેગજુરાતઃ આિો હોય ઇવતહાસ?
પદ્મભષૂણ - પ્રાપ્ત

ઇલતહાસકાર રામચદં્ર ગહુાએ
વળી ટોપલીમા ં બઠેલેા સાપને
છછંડે્યો છ.ે લવવાદ અન ે કોઈ
તકક લવનાનો લવવાદ જ્યારે
છડેવામા ંઆવ ેત્યાર ેઆવું બને
છ.ે ગજુરાતમા ં ગહુાના
તાજતેરના ં એક ‘સ્વવટ’ પર
ખાપસી પ્રલતલિયા પદેા થઈ છ.ે
ખદુ મખુ્ય પ્રધાન લવજય
રૂપાણીએ કહવેું પડ્યું ક ેકટેલાકં
તત્ત્વોન ેલવભાજનમા ંજ રસ પડે
છ.ે લશક્ષણ પ્રધાન ભપૂડેદ્રલસહં
ચડૂાસમાએ પણ લવરોધ કયોા કે
ગજુરાતની સપંકલૃતન ે જાણ્યા-
પરખ્યા લસવાયના ં લવધાનમાં
કોઈક મલેો ઇરાદો હોવો
જોઈએ.’

તમેની અન ે બીજા ઘણા
લનરીક્ષકોની, નાગલરકોની
આવી આશકંા સાચી છ.ે
રામચદં્ર ગહુાએ એવી સ્વવટ
કરી ક ેગજુરાત સાપંકલૃતક રીતે
અન ેબગંાળ આલથાક રીત ેપછાત
છ.ે લવધાન તમેનું નથી. ફફલલપ
પપ્રટે (ક ે પપ્રાટ)નું છ.ે ગહુાએ
માત્ર અવતરણ મકૂ્યું અને
પોતાની છદ્મ શરારતનો પલરચય
આપ્યો.

એક નાગલરક ે લખ્યું છ ે કે
બીજા કોઈ - મહારાષ્ટ્ર જવેા -
પ્રદશે લવશ ેઆવું લખાયું હોત તો
ત્યા ંપ્રચડં લવરોધ થયો હોત.

ગજુરાતન ે‘ઝરે પી જવાની’
આદત છ,ે ઇલતહાસ કહ ેછ ે કે
તને ે કારણ ે લવક્ષોભ ક ે આવશે
લવના ગજુરાત સવા ક્ષતે્ર ેઆગળ
વધી રહ્યુ ંછ.ે 

હા, સાપંકલૃતક ગજુરાતનો
નકશો તો પરુાણ-પ્રાચીન છ.ે
અવાાચીન ઇલતહાસ મજુબ પણ
૫૦૦૦ વષા જનૂી સાપંકલૃતક
યાત્રા છ.ે લોથલ - ધોળાવીરા,
ઘમૂલી, લાઘંણજના પરુાતત્વીય
પ્રમાણો, શ્રી કષૃ્ણનો
દ્વાલરકાલનવાસ, દ્વાલરકાધીશ અને
સોમનાથ મહાદવેની મહત્તા,
અષ્ટાવિ ગીતાનું જ્યા ંઅષ્ટાવિ
લનમાાણ કયુું અન ેજ્યા ંગાયત્રી
મતં્ર સવાપ્રથમ રચાયો; ત ે આ
ગજુરાતનો સપંકલૃત-વભૈવ છ.ે 

લોથલ એક જમાનામાં
આતંરરાષ્ટ્રીય મથક હતું.
મધ્યકાળમા ં લવિભરની સપંકક-
ભાષા ગજુરાતી રહી હતી.
લવનાશથી લનમાાણ એ
ગજુરાતનો મહામતં્ર છ.ે
અવાાચીન કલવ વીર નમાદ ેતનેે
પોતાના અમર ગીતમા ં વ્યક્ત
કયોા છઃે ‘જય જય ગરવી
ગજુરાત!’ પ્રાથલમક શાળાનો
લવદ્યાથસી પણ જાણ ેછ ેક ેગજુરાતે
સપંકલૃત અન ે સવંાદના

મહાપરુુષો પદેા કયાા અને
પવાતતં્ર્યનાયકો પણ!

મહાત્મા ગાધંી, સરદાર
વલ્લભભાઈ પટલે, પવામી
દયાનદં સરપવતી, પલંડત
ચયામજી કષૃ્ણવમાા, દાદાભાઈ
નવરોજી, કલવ નમાદ, માદામ
કામા... કવેા ં કવેા ં નામો? અર,ે
લશવાજી જડમ ે સહ્યાદ્રીમા ં અને
તનેું હાલરડું અમારો કાલઠયાવાડી
કલવ રચ ેછઃે ઝવરેચદં મઘેાણીનું
‘લશવાજીનું હાલરડું!’

રામચદં્ર ગહુાન ે ગજુરાતી
ભાષા તો ક્યાથંી આવડ?ે
આવડતી હોત તો તણે ે ફફલલપ
પપ્રટેના ંમહોરા ંહઠેળ ગજુરાતને

આવી ગાળ દીધી ના હોત કે
ગજુરાત પછાત છ,ે સપંકલૃત
તનેામા ંનથી!

ગજુરાતમા ંસપંકલૃતધારા ના
હોત તો પવામી સહજાનદં
અયોધ્યાન ેછોડીન ેઅહીં આવ્યા
ના હોત. અર,ે જ ે બગંાળનું
ગહુાએ નામ લીધું છ ે તે
બગંાળથી યવુા સડયાસી પવામી
લવવકેાનદં ે ગજુરાત ભ્રમણ ના
કયુું હોત. પવામીન ે લશકાગો
ધમાપલરષદમા ં જવાની પ્રરેણાનું
બીજ જતેલસરના પટશેન માપતરે
આપ્યું હતું! 

ગાધંીની દાડંીકચૂ,
‘બારડોલાઈઝ્ડ ઇસ્ડડયા’ માટે
જાણીતું બારડોલી સત્યાગ્રહ, દશે
માટ ે જાણીતા ‘નહેરુ ચાચા’ની
સામ ે પોતાના ‘ઈડદ ુ ચાચા’
ઊભા કરીન ેથયલેું મહાગજુરાત
આદંોલન, લવદ્યાથસીઓએ
ભ્રષ્ટાચાર લવરોધનું ચલાવલેું
નવલનમાાણ અન ે જ્યાર ે ગહુા
લિલટશ લિકટેની વાતો લખવામાં
મગ્ન હતા ત્યાર ે કટોકટી અને
સડેસરલશપની લખલાફના
આદંોલનમા ંગજુરાત ેભજવલેો
ભાગ... 

હા, એ આદંોલનમા ંસલિય
નરડેદ્ર મોદી આજ ેદશેના વડા
પ્રધાન છ.ે ગહુાએ વારવંાર
તમેન ે નાપસદં કયાા છ ે અને
નાગલરકતા સશંોધન કાનનૂના
લવરોધ માટ ે તો આદંોલનમાં
જોડાયા હતા. અમદાવાદ
યલુનવલસાટીમા ં તમેન ે ઇલતહાસ
(આવો ઇલતહાસ?) ભણાવવો
હતો પણ લવદ્યાથસીઓ ચતેી ગયા.
યલુનવલસાટીના મનેજેમડેટને
રજઆૂત કરી એટલે
યલુનવલસાટીએ લવવકેપવૂાક ગહુાને

ના પાડી બસ, મળૂ કારણ આટલું
જ. એક વાર ગાધંી - સાવરકર -
ગોડસ ે લવવાદમાયં ે તમેણે
પોતાની કોલમમા ંરોષ ઠાલવ્યો
અન ેઆક્ષપેો પણ કયાું. 

લોકશાહીમા ં લવચાર,
પવાતતં્ર્ય મહત્ત્વનું છ ેએટલ ેતવેું
કર ે તમેા ં વાધંો નહીં પણ
ગજુરાત સપંકલૃતલવલહન છ ેએવું
કહવેાની જરૂર હતી ખરી? ખરી
વાત એ છ ેક ેઇલતહાસના નામે
અનથાકારી લખેનનો અપપ્રયોગ
શરૂ થયો છ.ે ઇલતહાસના વલૈિક
અભ્યાસીઓ કહ ેછ ેક ેવામપથંી
વ્યહૂરચનાનો એક ભાગ છ ે કે
સમાજન ે લવભાજન તરફ લઈ

જવો. કમનસીબ ેભારતલવરોધી
પસ્ચચમી પલરબળો પણ તમેાં
સામલે થયા ંછ.ે

જનેું લવધાન ગહુાએ ટાકં્યું
ત ેફફલલપ પપ્રટે લિલટશ લખેક
હતો, ભારતીય મલહલાને

પરણલેો. ૧૯૩૦મા ં કમ્યલુનપટ
ઇડટરનશેનલનો કટ્ટર સભ્ય
બડયો. લિલટશ સામ્યવાદી
લવચારક રજની પામદત્તના ભાઈ
ફકલમેડેટ દત્ત ે તને ે ભારતમાં
સામ્યવાદન ેમજબતૂ કરવા માટે
મોકલ્યો, પણ લવપરીત પલરણામ
આવ્યું. મરેઠ ષડયતં્રમા ં બીજા
સામ્યવાદીઓ સાથ ેત ેપકડાયો
ન ે જલેમા ં હડાહડ
સામ્યવાદલવરોધી બની ગયો!
અમલેરકાવાદી અખબાર ચલાવ્યું.
મડૂીવાદનો પ્રવકતા બડયો!
રલશયાના ફીનલડેડ પરના
આિમણનો લવરોધ કયોા એટલે
સામ્યવાદીઓએ તને ે તડીપાર
જાહરે કયોા હતો. નહેરુની
સમાજવાદી નીલતનો તે
કટ્ટરલવરોધી હતો. સીતારામ
ગોયલેના જાણીતા પપુતક
‘લજનસેીસ એડડ ગ્રોથ ઓફ
નહેરુઇઝમ’ની પ્રપતાવના તણેે
લખી છ.ે નહેરુ લવશ ેતણે ેલખ્યુંઃ
‘હી ઇઝ મોર ક્મ્યલુનપટ!’
કાચમીરની ખીણન ે પવતતં્ર
કરવાનો ત ે આગ્રહી રહ્યો.
૧૯૭૧મા ંકડેસરના રોગન ેલીધે
ત ેમૃત્ય ુપામ્યો. 

ગહુાએ તનેું લવધાન ‘સ્વવટ’
કયુું તને ે માત્ર નકુતાચનેી
ગણવી? જવાબ ‘ના’મા ં આવે
છ.ે પણ આન ે લીધ ે તનેું
ઇલતહાસકાર હોવું પ્રચનલચહ્ન
બની ગયું છ.ે 

પોતાના લવચારો અને
પ્રલતબદ્ધતા હોય તો પણ
ઇલતહાસ-લખેનમા ં પવૂાગ્રહ કે
પક્ષપાત મોટા દચુમનો છ.ે
મસુીબત એ છ ે ક ે આજકાલ
‘આવા પવૂાગ્રહો સાથ ેલખવું તનેે
‘તટપથતા’નું લબરુદ અપાય છ!ે

વડોદરા-મુંબઈ એક્સપ્રસે હાઇવ ેજમીન તવવાદ
નવસારીઃ નિસારી વજલ્િામાથંી પસાર થનારા
િિોદરા-મુંબઈ એક્સપ્રસે હાઇિ ેમાિ ેખિેતૂોની
જમનીની ફકમંત િષષ ૨૦૧૧ની જતં્રી મજુબ
ચકૂિિાના આદશે સરકાર ેઆપતા ંહોબાળો
મચી ગયો છ.ે રૂ. ૫૦થી ૭૦ િાખ વિઘાના બદિે
માત્ર રૂ. ૧૨ િાખ ચકૂિિાનો ઓિિર મળતાં
ખિેતૂોમા ંભાર ેરોષની િાગણી િિેાઈ છ.ે

આઠ િષષ અગાઉ િિોદરા - મુંબઈ િચ્ચે
સરકાર ે એક્સપ્રસે હાઈિ ે બનાિિા માિનેી
જાહરેાત કરી હતી. આ માિ ેિતષમાન હાઇિનેી
બાજમુા ં આિિેી જમીનોન ે સપંાદન કરિાની
આિચયતા હોિાથી તનેા માિ ેસરકાર ેજરૂરી
કાયષિાહી હાથ ધરિામા ં આિી હતી. જમેાં
જમીનની ફકમંત બાબત ે રાબતેા મજુબના

વિિાદોની જમે જ આ બાબત ેદરકે જગ્યાએ
જમીન સપંાદન અંગ ેવિરોધ થતો રહ્યો હતો.
આ અંગ ે કાનનૂી સઘંષષ પણ ચાલ્યો હતો.
દશેની જ ેત ે હાઇ કોિિથી િઈન ેસપુ્રીમ કોિિ
સધુી આ મામિો પહોંચ્યો હતો. ખતેીિાયક
જમીનની બજાર ફકમંતની માગણી સામે
સરકાર જતં્રી ફકમંત ચકૂિિા પર અિકી ગઈ
હતી. હિ ે અઢી મવહના બાદ િોકિાઉન
ખોિિામા ંઆિતા સરકાર ે િિોદરા - મુંબઈ
િચ્ચ ે બનનારા એક્સપ્રસે િ ે માિ ે નિસારી
વજલ્િાના ખિેતૂોન ેનોવિસ પાઠિી છ ેઅન ેતમેાં
તમેની જમીનનો કબજો ૬૦ વદિસમા ંિિોદરા
- મુંબઈ એક્સપ્રસે િ ેઓથોવરિીન ેસપુ્રત કરિા
જણાવ્યું હતું.

ન્ય ૂજસસીમા ંબોરસદ
તાલકુાના યવુકનું
કોરોનાથી મોત

સાણદંઃ અમલેરકાના ડયૂ
જસસીમા ં રહતેા બોરસદ
તાલકુાના વાસણા-બો ગામના
ગજુરાતી યવુકનું કોરોનાથી
મોત થયું હોવાના સમાચાર
૧૩મી જનૂ ેમળ્યા ંછ.ે 

થોડાકં વષોા પવૂવે ડયૂ
જસસીમા ં પથાયી થયલેો શલૈષે
પટલે નામનો યવુક કોરોના
સિંલમત થયો હતો.
પલરવાજનોએ ડય ૂ જસસીની
પથાલનક હોસ્પપટલમા ંસારવાર
માટ ે દાખલ કરાયા પછી દસ
લદવસ બાદ ૧૩મી જનૂ ે રાત્રે
યવુકનું મૃત્ય ુથયું હતું.

સરુતઃ હીરાઉદ્યોગમા ં ભીષ્મ
વપતામહ તરીક ેઓળખાતા અને
અરુણકમુાર એસિ કપંની તથા
રોઝી બ્લ્ય ૂ િાયમિં કપંનીના
લથાપક અરુણ મહતેા (ઉં ૮૦)નું
રવિિાર ે મુંબઈમા ં વનધન થયું
હતું. ૧૨મી જનૂ ેમુંબઈમા ંવનિાસ
લથાન ે બાથરૂમમા ં પગ િપસી
જતા ંઅરુણ મહતેા કોમામા ંસરી
પડ્યા હતા. 

મુંબઈની ખાનગી
હોસ્લપિિમા ંસારિાર દરવમયાન
રવિિાર ેતમેનું મૃત્ય ુથયું હતું.
૬૯ દશેોમા ં અરુણકમુારની
હીરાની ઓફિસો કાયષરત છ.ે
ઉલ્િખેનીય છ ેક ેઅરુણકમુારના

પતુ્ર રસશે મહતેાની દીકરી
ચિોકાના ં િગ્ન મકુશે
અંબાણીના ં પતુ્ર આકાશ સાથે
થયા ં છ.ે તથેી આ કિુુંબ
અંબાણી પવરિાર સાથ ે પણ
નજીકનો સબંધં ધરાિ ે છ.ે
િાયમિં એસોવસએશન દ્વારા
સોમિાર ેવનણષય િિેાયો હતો ક,ે
અરુણકમુારના વનધનના િીધે
સરુત અન ેમુંબઈ હીરાઉદ્યોગમાં
મગંળિાર ે બધં રખાશ.ે લિ.
અરુણકમુાર િષષ ૧૯૭૦માં
હીરાના આતંરાષ્ટ્રીય િપેાર
પ્રારભંમા ં મોખર ે હતા.ં
હીરાઉદ્યોગમા ંએવથકિ િપેારમાં
તમેણ ેઘણું યોગદાન આલયું છ.ે 

હીરા ઉદ્યોગના ભીષ્મ પિતામહ
મહતેાનું મંુબઈમા ંપનધન 

મુંબઈઃ કોરોનાન ે કારણે વલૈિક બજારમા ં ડાયમડં
ઇડડપટ્રીન ેમોટો ફકટો પડ્યો છ.ે મુંબઈ હીરાબજાર
હજ ુ તો હમણા ં જ શરૂ થયું છ ે ત્યાં જ બ ે હીરા
વપેારીઓ ગાયબ થઈ જતા ંલણેદારો અન ેઅડય હીરા
ઉદ્યોગકારોમા ંદહશેત ફલેાઈ છ.ે જ ેબ ેવપેારી ગાયબ
થયા તમેના લણેદારો અન ે અડય હીરાવપેારીઓ

કારખાનદેારોના આશર ેરૂ. ૨૫ કરોડથી વધ ુપમેડેટ
સલવાયા હોવાની ચચાા શરૂ થઈ છ.ે  ઉત્તર ગજુરાત
પથંક સાથ ે સકંળાયલેા આ વપેારીઓ સરુત તથા
મુંબઈના વપેારી પાસ ે પોલલચડ ડાયમડંનો જથ્થો
ખરીદીન ેતનેું લવદશેી બજારમા ંવચેાણ કરતા હતા.
તઓે ચાઈનામા ંવધ ુવપેાર કરતા હતા.

ગાધંીનગરઃ ઈવતહાસકાર રામચદં્ર ગહુાએ
તાજતેરમા ંવિવિશર િખેક ફિવિપન ેિાકંીન ેસ્વિિ
કરી હતી ક,ે ગજુરાત પાસ ેમાત્ર પસૈો છ,ે સલંકવૃત
નથી જ્યાર ે બગંાળ પાસ ે સલંકવૃત છ!ે આ
અવભપ્રાય વિવિશર ેઆઠકે દાયકા અગાઉ આલયો
હોિાનું ગહુાએ જણાવ્યું હતું. ગહુાની વિિાદાલપદ
સ્વિિ પછી #GuhaDividesIndia પર િોકોએ
રામચદં્ર ગહુાન ેસણસણતા જિાબો આલયા છ.ે 

આ જિાબો આપનારાઓમા ંગજુરાતના મખુ્ય
પ્રધાન રૂપાણીથી િઈન ે રાજકીય નતેાઓ,
ઈવતહાસકારો અન ે વબનગજુરાતીઓ પણ હતા.
િોકોએ ગહુાન ે ચોપિાવ્યું છ ે ક ે ગજુરાત એિું
રાજ્ય છ ે ક ે જણે ેઅસય રાજ્યોના િોકોન ે પણ
પોતાનામા ં સમાવ્યા છ.ે પારસીઓન ે પોતાના
પ્રદશેમા ંઆશરો આલયો એ ગજુરાતી સલંકવૃતની
મહાનતા છ.ે ગજુરાતની સલંકવૃત કોઈ ગહુા કે
ફિવિપના સવિિફિકિેની
મોહતાજ નથી. 

જાણીતા િખેક,
પત્રકાર અને
ઈવતહાસકાર પદ્મશ્રી
વિષ્ણ ુ પડં્યાએ જણાવ્યું
ક,ે ગજુરાત અને
પસ્ચચમ બગંાળ િચ્ચે
કિિાશ ઊભો કરિાનો
પ્રયાસ ગહુાએ કયોષ છ.ે
દશેના િિા પ્રધાન ગજુરાતી છ ેત ેતમેન ે પિેમાં
દઃુખ ેછ.ે ફિવિપ લપ્રાિ સામ્યિાદી િખેક છ.ે જનેે
જોયા જાણ્યા િગર ગહુાએ કિ, કોપી, પલેિ કયાષં
છ.ે  ગજુરાત યવુન.ના ઈવતહાસ વિભાગના િિા પ્રો.
અરુણ િાઘિેાએ જણાવ્યું ક,ે આિિા મોિા ગજાનાં
ઇવતહાસકારન ે ગજુરાતનો ભવ્ય સાલંકવૃતક
ઇવતહાસ ન ખબર હોય ત ેશરમજનક છ.ે હિલપા-
વસધં ુ સલંકવૃતના ં મોિા મથકો ગજુરાતમા ં છ.ે
િલ્િભી બૌદ્ધ ધમષનું મોિું કસેદ્ર રહ્યુ ં છ.ે િલ્િિ
હવેરિજે રાણકી િાિ અન ેચાપંાનરે ગજુરાતમા ંછ.ે

તનેી તમેન ેજાણ નથી?  
બગંાળીઓનો પણ રોષ

કાિીબારી - અમદાિાદના પિૂષ પ્રમખુ એસ.
ચક્રિતતી જણાિ ેછ ેક,ે હુ ં૪૦ િષષથી ગજુરાતમા ંરહું
છું. આ પ્રકારની સરખામણી વબનજરૂરી છ.ે
ગહુાએ પોવિવિકિ સ્વિિ કરીન ેગજુરાત-બગંાળ
િચ્ચ ે િમૈનલય ઉભું કરિાનો પ્રયત્ન કયોષ છ.ે

ગજુરાતની ભવ્ય
સલંકવૃતના ંઅમ ેસાક્ષી રહ્યા
છીએ. 

સરદાર પિિે યવુન.ના
વિપાિિમસેિ ઓિ એલિાઇિ
એસિ ઇસિરવિવસસ્લિનરી
સાયસ્સસસના િિા પ્રો.
સવુનિ ચાકીએ જણાવ્યું ક,ે
ગજુરાતમા ંભવ્ય લથાપત્યો
- મવંદરો અન ે િાિ છ.ે

ગજુરાતમા ંિિીિોન ેમાન આપિાની સલંકવૃત છ.ે
અહીંની સલંકવૃતમા ંપી સી િદૈ્ય જિેા ગવણતજ્ઞો તો
નમષદ, મઘેાણી અન ેનરવસહં મહતેા જિેા સજષકોનાં
મળૂ છ.ે ગજુરાત સાલંકવૃતક િારસામા ં જરાય
ઉતરતું નથી.

ઉલ્િખેનીય છ ે ક ેગહુાના રાષ્ટ્રીય પરુલકાર
વિજતેા પલુતક ‘ગાધંી - ધ ઈયસષ ધિે ચજેસિ ધ
િલ્િિ’મા ંતઓેએ મળૂ ગજુરાતી મહાત્મા ગાધંીજીનાં
ત્રણ દાયકાની સિરનો જ ઉલ્િખે અન ેિખાણ
કયાાં છ.ે

ઈતિહાસકાર રામચદં્ર ગહુાની ગજુરાિી
સસં્કતૃિ તિશ ેતિિાદી ટ્વિટઃ લોકોમા ંરોષ 

ગજુરાતના સાસં્કતૃતક વારસાની ઝલક
• એક હજાર િષષ કરતા ં પણ િધાર ે જનૂી
ગજુરાતી ભાષા • માત્ર વહદં ુજ નહીં પણ જનૈ,
બૌદ્ધ અન ેમસ્લિમ સવહત તમામ ધમષની સલંકવૃત
અહીં ખીિી • વસદ્ધરાજ જયવસહં જિેા
શાસકોના સમયમા ંહમેચદં્રાચાયષ જિેા વિદ્વાનો.
• નમષદ યગુ, પવંિત યગુ, ગોિધષન યગુ અને
ગાધંી યગુમા ંસાવહત્ય અન ેકળાનો વિકાસ થયો.

- વિષ્ણુપડં્યા
તસવીર ેગજુરાત

મુંબઈ હીરાબજાર ખલૂતા ંજ બ ેવપેારીઓનું રૂ. ૨૫ કરોડમા ંઉઠમણું



સ્માટટ ફોન અને કમ્પ્યુટર, લેપટોપનો િપરાશ
આપણાં જીિનમાં વદનિવતવદન િધતો જાય છે.
નોકવરયાત િગિને ઓકફસમાં કલાકોના કલાકો
સધુી કમ્પ્યટુર સ્ક્રીન સામ ેબસેિુ ંપડતુ ંહોય છ,ે તો
વિદ્યાથમીઓ પણ હિે લેપટોપ અને સ્માટટ ફોનનો
ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. યુિાનોથી લઇને બાળકો
સુધી બધા સ્માટટ ફોન અને લેપટોપનો પોતાના
મનોરંજન માટે હદથી િધારે સમય સુધી િપરાશ
કરતાં થયા છે. આ સમયે આંખો બળિાની, ડ્રાય
થઇ જિાની, આખંમાથંી િારિંાર પાણી આિિાની,
વિઝન બ્લર થિાની, માથાના દુખાિા સવહતની
તકલીફો રોવજંદી બની છે. તમને પણ આંખોમાં
આિી કોઇ પીડા સતાિતી હોય તો બને કે તમને
કમ્પ્યુટર વિઝન વસટડ્રોમ હોઇ શકે છે. આિો
આપણે જાણીએ કમ્પ્યુટર વિઝન વસટડ્રોમ વિશે,
લિણો વિશે અને ઉપાયો વિશે.

કમ્પ્યુટર વિઝન વસટડ્રોમને વડવજટલ આઇ
સ્ટ્રેનના નામે પણ ઓળખાય છે. લાંબા સમય સુધી
સ્માટટ ફોન, ટબે્લટે, ઇ-રીડર, લપેટોપ ક ેકમ્પ્યટૂર
સામે બેસી રહેિાના કારણે આ તકલીફ થાય છે.
તમે સતત લાઇટિાળી સ્ક્રીન ઉપર જોઇ રહો તો
આંખોને થાક લાગે, તેને કારણે આ સમસ્યા
ઉદ્ભિતી હોય છે.

કમ્પ્યૂટર વિઝન વસન્ડ્રોમનાં લક્ષણો  
• આખંો ભાર ેલાગિી, થાકલેી લાગિી • માથાનો
દુખાિો • બ્લર વિઝન • આંખો સુકાઇ જિી •
ગરદન, પીઠ અને ખભાનો દુખાિો • દૂરની દૃવિ
અને નજીકની દૃવિમાં બરાબર ફોકસ ન થિાની
તકલીફ • આંખો બળિી • લાલ થઇ જિી.

અહીં જણાિેલાં કોઇ પણ લિણ તમને િતાિઇ
રહ્યાં હોય તો સમજિું કે તમને આ તકલીફ છે.

આ તકલીફ સતત સ્ક્રીન ઉપર જોઇ રહેિાની
સાથે સાથે પૌવિક આહાર અને વિટાવમનયુક્ત
ખોરાક ન લેિાને કારણે પણ થાય છે. આપણી
જીિનશૈલી આજકાલ એિી થઇ ચૂકી છે કે આપણે
પહેલાંની માફક પૌવિક આહાર નથી લઇ શકતા.
સાથેસાથે અલગ અલગ વિટાવમનયુક્ત આહારની
કમી પણ આપણામાં હોય જ છે. ખોરાક પહેલાં
જેિો નથી રહ્યો, કામનો ભાર િધતો ચાલ્યો છે,
રાત્રે અપૂરતી ઊંઘ િગેરે સવહતના અનેક
કારણોના લીધે આ તકલીફ ઊભી થાય છે. હિે
આપણે તકલીફના વનિારણ વિશે જાણીએ.

કમ્પ્યુટર વિઝન વસન્ડ્રોમની 
સમસ્યા અને તેના ઉપાય  

• સતત કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન ઉપર બેસીને કામ
કરિાનું થતું હોય તો તમે એન્ટટગ્લેર ચશ્માં
અચૂકપણે પહેરો. • કમ્પ્યૂટર સ્ક્રીનને આંખોના
લેિલથી ૧૫ – ૨૦ વડગ્રી નીચે રાખો. • વડવજટલ
સ્ક્રીનને એકીટશે લાંબો સમય ન જોિી. 
• અંધારામા ંમોબાઇલનો િધાર ેઉપયોગ ન કરિો.
• સળંગ બે કલાક કામ કયાાં બાદ આશરે પંદર
વમવનટનો નાનો બ્રેક લઇને આંખોને શાંવતથી બંધ
કરીને બેસિું. • કમ્પ્યુટર સ્ક્રીનને તમારાથી
આશરે ૧૦થી ૧૫ ઈંચ દૂર રાખિી. • મોબાઇલનો
ઉપયોગ કરો તો તે પણ િધારે નજીકથી ન જુઓ.
• થોડા થોડા સમયે ઠંડું પાણી આંખો પર છાંટો. 
• આંખોને આરામ આપિા માટે દરરોજ રાત્રે
બરફના એક ટુકડાને રૂમાલમાં િીંટાળીને થોડી
િાર આંખો બંધ કરી તેની ઉપર ફેરિિો. • બહુ
આંખો બળતી હોય કે ડ્રાય થઇ ગઇ હોય તો
ડોસટરની સલાહ લઇને નેચરલ ટીઅર ડ્રોપ્સ
નાખિા.
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±Ц±Ъ¸Ц³Ьє ¾ь±Ьє ગૂમડાં
• ગૂમડાં પર માખણ લગાડી રૂનો પાટો બાંધી રાખિાથી ગૂમડું ફૂટી જશે. • બાફેલાં કાંદામાં મીઠું નાંખી પોટીસ
બનાિી ગૂમડાં પર બાંધિાથી ગૂમડું ફૂટી જશે. • ઘઉંના લોટમાં હળદર અને મીઠું નાંખી પોટીસ બનાિી ગૂમડાં
પર બાંધિાથી સુકાઈ જશે. • સરગિાની છાલ ઘસિાથી ગૂમડાંમાં રાહત રહે છે. 
• કાંદાની કાતરીને ઘી અથિા તેલમાં શેકી તેમાં હળદર મેળિી પોટીસ બાંધિાથી ગૂમડું પાકી જશે. • પાલખ
અથિા તાંદળજાના પાનની પોટીસ બનાિી બાંધિાથી રૂઝ આિી જાય છે. • બોરડીનાં પાન િાટી, ગરમ કરી,
પોટીસ બનાિી બાંધિાથી પણ મટે છે. • લસણ અને મરી િાટી લેપ કરિાથી ગાંઠ કે ગૂમડું પાકી જાય છે. 

હેલ્થ વટપ્સ
આંખો બળે છે?કમ્પ્યુટર વિઝનવસન્ડ્રોમ હોઇ શકે  

બોસ્ટન: કોરોના સારવાર માટ ે હાઈડ્રોક્સસક્લોરોરિનાઈન
(HCQ) દવા ઉપયોગી નથી એવા બ ેરરસચચ પપેર જગરવખ્યાત
મરેિકલ જનચલ ‘ધ લાન્સટે’ અન ે ‘ન્ય ુ ઈંગ્લને્િ જનચલ ઓફ
મરેિરસન’મા ંથોિાક સમય પવૂવે પ્રકારિત થયા હતા. આ બન્ને
મરેિકલ જનચલ અરત પ્રરતરિત હોવાથી તનેા પર ભરોસો રાખીને
વર્િડ હરે્થ ઓગવેનાઈઝિેન (‘હૂ’)એ હાઈડ્રોક્સસક્લોરોરિનાઈનની
ટ્રાયલ બધં કરી દીધી હતી. હવ ેબન્ન ેજનચલ ેપવીકાયુું છ ેક ેતણેે
પ્રકારિત કરલેું સિંોધન સો ટકા ભરોસાપાત્ર નહોતું.

ઉર્લખેનીય છ ેક ેિરૂઆતમા ંઅનકે અહવેાલો એવા આવ્યા
હતા ક ેઆ દવા કોરોનાની સારવારમા ંઉપયોગી છ.ે આથી ‘હૂ’એ
દાવાની યથાથચતા ચકાવા માટ ેદવાના પરીક્ષણો િરૂ કરાવ્યા હતા.
દરુનયાભરમા ંહાઈડ્રોક્સસક્લોરોરિનાઈન (HCQ) નામ ગાજતું
થઇ ગયું હતું. જોક ેમ ેમરહનામા ંઆ બન્ન ેમરેિકલ જનચલમાં
દવાની ઉપયોરગતા સામ ેસવાલો ઉઠાવતું સિંોધન રજ ૂથયા પછી
તનેો પ્રયોગ બધં કરી દવેાયો હતો. અન ેહવ ેઆ બન્ન ેજનચલે
પવીકાયુું છ ેક ેતમેા ંરજ ૂથયલે ુસિંોધન ૧૦૦ ટકા ભરોસાપાત્ર ન
હતું.

‘ધ લાન્સટે’ અન ે‘ન્ય ુઈંગ્લને્િ જનચલ ઓફ મરેિરસન’ના આ

એકરાર હવ ેવર્િડ હરે્થ ઓગવેનાઈઝિેન ફરીથી દવાની ટ્રાયલ િરૂ
કરિ.ે મળૂભતૂ રીત ેમલરેરયા માટ ેવપરાતી આ દવા કોરોનામાં
ઉપયોગી હોવાનું અમરેરકી પ્રમખુ સરહત ઘણા લોકો માન ેછ.ે જોકે
હરે્થ ઓગવેનાઈઝિેન ેહજ ુસધુી તને ેસત્તાવાર દવા તરીક ેમાન્યતા

આપી ન હતી. દરરમયાન મ ેમરહનામા ંઆ બન્ન ેજનચલમા ંરરસચચ
રજ ૂથયું હતું, જમેા ં૯૬ હજાર દદદીઓનો િટેા લવેાયો હતો. એ
િટેાના આધાર ેરરસચચ પપેરના લખેકોએ દાવો કયોચ હતો ક ેઆ
દવા કોરોના માટ ેઉપયોગી નથી. જોક ેહવ ેબન્ન ેજનચલ ેપવીકાયુું
છ ે ક ેઅમારુ ંસિંોધન અમ ેપાછું ખેંચીએ છીએ અન ેએ માટે
થયલેી ગરબિની માફી માગંીએ છીએ.

સંશોધકોમાં બે ભારતીય
બન્ન ેરરસચચ પપેરના રવરવધ લખેકોમા ંબ ેભારતીયો હતા -

સપન દસેાઈ અન ે મનદીપ મહરેા. તમેણ ેઆ દદદીઓનો િટેા
ખાનગી હોક્પપટલ પાસથેી લીધો હતો. એ રરસચચ પપેર રજ ૂથયા
પછી અનકે મરેિકલ રનષ્ણાતોએ જનચલન ેપત્રો લખ્યા હતા ક ેઆ
સિંોધન પત્રમા ંગરબિ જણાય છ.ે આ પછી તપાસ હાથ ધરાતાં
રરસચચનો આધાર જ ખોટો હોવાનું જણાયું હતું અન ેજ ેદદદીઓનો
િટેા લવેાયો એ જ રવશ્વાસપાત્ર ન હોવાનું સારબત થયું હતું. 

વર્િડ હરે્થ ઓગવેનાઈઝિેન આ ગરબિ સામ ેઆવ્યા પછી હવે
ફરીથી હાઈડ્રોક્સસક્લોરોરિનાઈન (HCQ)ની ટ્રાયલ એટલ ેકે
પરીક્ષણ િરૂ કરાવિ.ે જો દવા કારગત જણાિ ેતો કોરોનામા ંતનેો
ઉપયોગ કરવા અંગ ેફરે રવચારણા પણ કરિ.ે

આ ત ેકવેડો મોટો લોચો?!ઃ HCQ નકુસાનકારક
હોવાનું સશંોધન ખોટું હતું, હવ ેફરી દવાની તપાસ થશે

કોપનહેગન: દુવનયાભરમાં લાખો
લોકો કોરોનાની ઝપટે ચઢી ગયા છે.
સાડા ત્રણ લાખથી િધુ જીિ ગુમાિી
ચૂસયા છે. આિી જીિલેણ મહામારી
સામે લડિા માટે ડેટમાકકના
વિજ્ઞાનીઓએ એક રોબોટ
વિકસાવ્યો છે, જે જાતે જ ટેસ્ટ માટે
સ્િેબ લઇને તેને સુરવિત રાખિાનું
કામ કરી લે છે. આ રોબોટનો સૌથી
મોટો ફાયદો એ છે કે તેનાથી સેમ્પલ
લેનારા સ્િાસ્થ્યકમમીઓને સંક્રમણથી
બચાિી શકાશે. યુવનિવસિટી ઓફ
સધનિ ડટેમાકકે આ રોબોટ વિકસાવ્યો
છે. કોરોનાના ટેસ્ટ માટે
વિકસાિાયેલો આ વિશ્વનો િથમ ઓટોમેવટક
રોબોટ છે.

રોબોટ બનાિનારા િો. વથયુવસયુસ રજીત
સિારીમથુ ુજણાિ ેછ ેક ેરોબોટ ેસૌિથમ મારો ટસે્ટ
કયોિ હતો. રોબોટે ગળામાં સ્િેબ જ્યાં
પહોંચાડિાનો હતો તે જગ્યાએ સહેલાઇથી
પહોંચાડ્યો તે જોઇને હું દંગ રહી ગયો. આ એક
મોટી સફળતા છે. સિારીમુથુ કહે છે કે તેઓ એક
મવહનાથી ૧૦ લોકોની ટીમ સાથે રોબોટ ડેિલપ
કરિામાં વ્યસ્ત હતા. હાલ સેમ્પલ લેતી િખતે
સ્િાસ્થ્યકમમીઓએ પીપીઇ કકટ પહેરિી પડે છે,
અને તે ફરી ઉપયોગમાં પણ નથી લઇ શકાતી.

આથી સ્િાસ્થ્યકમમીઓ પાસેથી આશા રખાય છે કે
તઓે ઓછામા ંઓછા ૮-૯ કલાક સધુી પીપીઇ કકટ
પહેરીને કામ કરતા રહે. આ સંજોગોમાં રોબોટ
ઘણા ઉપયોગી બનશે.

દદમી આ રોબોટની સામે બેસીને મોઢું ખોલે છે
અને રોબોટ તેના મોઢામાં સ્િેબ નાખે છે. પછી
સેમ્પલ લઇને રોબોટ તે સ્િેબને ટેસ્ટ ટ્યૂબમાં
મકૂીન ેપકે કરી દ ેછ.ે સ્િબે ટસે્ટ સૌથી સચોટ હોય
છે, પણ તેમાં સેમ્પલ લેનારને પણ સંક્રવમત થિાનું
જોખમ રહે છે. આ સમગ્ર કામગીરીમાં રોબોટના
ઉપયોગથી તે જોખમ દૂર થઇ જશે. થ્રી-ડી વિટટર
દ્વારા બનેલા આ રોબોટનો ઉપયોગ ટૂંક સમયમાં
જ શરૂ થઇ શકે છે.

જે ચીજનો સ્િાદ થોડોક કડિો હોય
અને જીભને જે પસંદ ન પડે, તે
સ્િાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક
હોય છે. મેથીની પણ આિી જ
ચીજમાં ગણતરી કરિી પડે. ઘરની
રસોઈસામગ્રીમાં સહેલાઈથી મળતી
મેથી ઔષધીય ગુણ અને ઘણા બધા
પોષકદ્રવ્યોથી ભરપૂર છે. 

ડાયાવબટીસ વનયંત્રણમાં ન હોય,
પાચન અંગેની સમસ્યાઓ હોય, કોલેસ્ટ્રોલની
પરેશાનીને ઠીક કરિી હોય કે પછી િજન ઓછું
કરિું હોય તો મેથી એક અસરકારક દિા બનીને
સહાયભૂત થાય છે. િારંિાર ભૂખ લાગિાની
સમસ્યા દૂર થાય છે.

એન્ટટઓન્સસડટટ અને એન્ટટઈટફલેમેટ્રી
ગુણથી ભરપૂર મેથી શરીર માટે ખૂબ જ
ફાયદાકારક છે. મેથીમાં ફાઈબરનું િમાણ િધુ
હોિાથી ટાઈપ-૧ અને ટાઈપ-૨ બંને િકારના
ડાયાવબટીસમાં ફાયદો થાય છે. મેથી શરીરમાં

ચરબીને જમા થતી રોકે છે. બે-ત્રણ
મવહના સુધી પીિાથી ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ

િધે છે અને કુલ કોલેસ્ટ્રોલ સ્તરમાં
પણ ઘણો ઘટાડો થાય છે. 

મેથીની ચા બનાિીને પી
શકાય, તેના પીલાં કાઢીને ખાઈ
શકાય અને પાિડર બનાિીને મધ

સાથે પણ ખાઈ શકાય. જોકે મેથીના
દાણાનો ભરપૂર ફાયદો મેળિિો હોય તો

મેથીનું પાણી પીિું જોઈએ. મેથીનું પાણી બનાિિા
માટે એક મોટા બાઉલમાં પાણી લો અને તેમાં બે
ચમચી મેથી નાખીને અને પાણીને આખી રાત
રહેિા દો અને સિારે પાણીને ગાળી નાંખી ખાલી
પેટે પીઓ. અથિા તો એક ચમચી મેથીના દાણાને
તિીમાં નાંખીને તેલ વિના જ શેકી નાંખો. આ પછી
તેને િાટી નાંખીને પાિડર બનાિી લો. 
દરરોજ સિારે ભૂખ્યા પેટે એક ચમચી પાિડરને
એક ગ્લાસ ગરમ પાણીમા ંમળેિીન ેપીિાથી ફાયદો
થાય છે.

ડેટમાકકે કોરોના ટેસ્ટ માટે રોબોટ
વિકસાવ્યોઃ જાતે જ સ્િેબ ટેસ્ટ કરી લેશે

મથેીનું પાણી પીવાથી વજન નનયતં્રણમા ંરહશે ેન ેબીમારી રહશે ેદરૂ
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િાિગ્રીઃ કણૂા દાણાવાિા મકાઈના બ ેડોડાનું છીણ • એક કપ
દધૂ • અડધો કપ ખાડં • પા ચમચી એિચીનો ભકૂ્કો • ઘી બે
ચમચા • ચારકે ળપટતાની કતરણ • િજાવટ િાટઃે મકાઈના
છોડના ંપાદંડા ં૪ નગં
રીતઃ ઘીન ેકડાઈમા ંગરમ કરીન ેએમા ંમકાઈના દાણાનું છીણ
નાખંીન ેદસથી બાર ળમળનટ સધુી ધીમા તાપ ેસાતંિી િો. મકાઈનું
છીણ બદામી રગં પકડ ેપછી એમા ંદધૂ તથા એક કપ પાણી નાખંી
બરાબર ઉકાિો. પાણી બિી જાય અન ેઘી છટૂું પડ ેએટિ ેકે

તળિય ેન ચોંટ ેત્યાર ેએમા ંખાડં અન ેએિચીનો ભકૂો ઉમરેીન ેબરાબર હિાવો. ખાડં નાખંવાથી પાણી
બનશ ેત ેબિી જાય ત્યાર ેકડાઈ નીચ ેઉતારી િો અન ેમકાઈના પાદંડામા ંમકૂીન ેળપટતાની કતરણથી
સજાવીન ેસવો કરો.

વાનગી

િકાઈ જજસરયા

પ્રદષૂિથી ભરલેા વાતાવરિ રોણજદંી અણનયણમત ણજદંગીની
અસર સપંિૂય શરીરની સાથ ેસાથ ેતમારા કશે પર પિ થાય છ.ે લાબંા,
રશેમી, ઘટાદાર કશે દરકે કકશોરીથી માડંીન ેવયોવૃિ મણિલાનું સપનું
િોય છ.ે ભરાવદાર ઘાટા વાળ મળેવવા માટ ેઅિીં કટેલીક ણટપ્સ
આપલેી છ.ે 

કોઈ પિ વ્યણિના ંસુંદર વાળ તરત જ કોઈનું પિ ધ્યાન ખેંચે
છ.ે એ જટેલા ભરાવદાર િશ ેતટેલી જ સુંદરતા આપશ.ે જોક ેબધાના

વાળ કદુરતી રીત ેજ ઘાટા અન ેરશેમી િોતા નથી. કટેલાક ઘરલેુ
ઉપચારથી વાળન ેસુંદર બનાવી શકાય છ.ે 

સદવિે
વાળન ેભરાવદાર બનાવવાનો આ સૌથી જનૂો અન ેઅસરકારક

ઉપાય છ.ે ણદવલેમા ંપ્રોણટન, ફટેી એણસડ, એડટી-ઓસ્સસડડટ્સ અને
ણવટાણમડસ ભરપરૂ માત્રામા ંિોવાથી િરે ફોણલકલ્સન ેફાયદો થાય છ.ે
વાળના મળૂમા ંદરરોજ ણદવલે લગાડો એનાથી વાળનો ણવકાસ થશે
અન ેદરકે વાળ જાડો અન ેમજબતૂ બનશ.ે ણદવલે આગંળીના ટરેવા
પર લઈન ેમાથાના ંતાળવામા ંપર મસાજ કરો. ૩૦ ણમણનટ રાખો.
એથી વધ ુસમય પિ રાખી શકાય. 

કોપરિે
કોપરલે તમારા વાળ પર કસ્ડડશનર અન ેમોઇશ્ચરાઈઝર તરીકે

કામ કરશ.ે એનાથી લોિીનું પણરભ્રમિ પિ વધ ેછ.ે જદુા જદુા ંપ્રોણટન
અન ેણવટાણમન ઇ, આયનય જવેા ંડયટૂ્રીઅડટ્સન ેકારિ ેવાળ વધ ુઘાટા,
રશેમી અન ેલાબંા બન ેછ.ે તમ ેદરરોજ કોપરલે લગાડી શકો, પરતંુ
અઠવાણડય ેબ-ેચાર ણદવસ લગાડશો તો પિ સારુ ંપણરિામ મળશ.ે
કોપરલેમા ંરૂનો પમૂડો બોળીન ેઆખી રાત માથા પર રાખી શકાય.
સવાર ેિરેવોશ કરી નાખંો.

ઓસિવ ઓઇિ
ઓણલવ ઓઇલમા ંણવટાણમન એ અન ેઈ િોય છ.ે ણવટાણમન ઈ

દરકે વાળન ેનરીશ કર ેછ ેઅન ે ણવટાણમન એ આપિા શરીરના
નચેરલ ઓઇલન ેઉત્તજે ેછ ેજ ેવાળની વૃણિમા ંસિાય કર ેછ.ે થોડાકં
અઠવાણડયામા ંસારુ ંપણરિામ જોઈતું િોય તો ણદવસના ઓછામાં
ઓછું એક વાર તો ઓણલવ ઓઇલ માથામા ંલગાડવું જ જોઈએ.
તમારી આગંળીના ટરેવા પર ઓણલવ ઓઇલના 

ટીપા ંલો અન ેવાળના મણૂળયા ંસધુી મસાજ કરો. આઠથી દસ
કલાક પછી િરે વોશ કરો. 

કાદંાનો રિ
પટે્રોસિયિ જિેી

પટે્રોણલયમ જલેી વાળમા ંમોઇશ્વર જાળવી રાખ ેછ.ે એનાથી લાબંે
ગાળ ેવાળ જથ્થામા ંથાય છ.ે તમારા વાળ ભરાવદાર ન થાય ત્યાં
સધુી દરરોજ રાત્ર ેવાળમા ંપટે્રોણલયમ જલેી લગાડો. રાત્ર ેપટે્રોણલયમ
જલેી લગાડો અન ેસવાર ેહુફંાળા પાિીથી ધોઈ નાખંો.

િાબંા રશેિી ઘટાદાર કશે િળેવવાકરો તિેીય તત્ત્વોનો ઉપયોગ

િઇુસિયાનાઃ યએુસના
િઇુળસયાના રાજ્યમા ં રહતેી
ળસસ્થથયા અન ે જસે્ટમનન ે કોઈ
જએુ તો બનં ેળમત્રો જવેી િાગ,ે
પણ તઓે માતા-પતુ્રી છ.ે ૪૯
વષષીય ળસસ્થથયા અન ે૨૬ વષષીય
જસે્ટમન એક સાથ ેજ મળેડકિ
ટકિૂમા ં ગ્રજે્યએુટ થયા અને
એક જ હોસ્ટપટિમા ં સાથ ે જ
નોકરીએ પણ િાગ્યા છ.ે મા-
દીકરી આ વષવે જ ગ્રજે્યએુટ
થયા છ.ે જસે્ટમન ે લ્યઇુળસયાના
ટટટે યળુનવળસોટીમા ં અને
ળસસ્થથયાએ યળુનવળસોટી ઓફ
મળેડળસન એથડ હલે્થ સાયથસમાં
અભ્યાસ કયોો. 
જસે્ટમન કહ ે છ ે ક,ે ળસસ્થથયા
મારી માતા હોવા સાથ ેસાથ ેઅમે
બનં ે એકબીજાના સારા ળમત્રો
પણ છીએ. અમન ે સાથ ે કામ
કરવાની ઘણી ખશુી છ.ે અમે
ક્યારયે કોઈ પ્િાન કયોો નહોતો
અન ેભળવષ્યમા ં શું થશ?ે તવેો
પણ કોઈ ળવચાર કયોો નહોતો. 

ળસસ્થથયા કહ ેછ ેક,ે ૧૭ વષોની
ઉંમર ેજ ડોક્ટર બનવાનું સપનું
તણે ે જોયું હતું. તનેો અભ્યાસ
પણ ચાિ ુ જ હતો. ત ે જ્યારે
છલે્િા વષોમા ં હતી ત્યાર ે તનેે
ખબર પડી ક ેપોત ેગભોવતી છ.ે
આથી તણે ે પોતાની દીકરીની
સભંાિ માટ ે અભ્યાસ છોડી
દીધો. 

તણે ેળવચાયુું નહોતું ક ેએક
ળદવસ ત ેઅન ેતનેી દીકરી સાથે
જ મળેડકિનો અભ્યાસ પરૂો
કરશ ેઅન ેએક જ હોસ્ટપટિમાં
કામ કરશ.ે જસે્ટમનન ે પણ
ડોક્ટર બનવું હતું. અિબત્ત,
જસે્ટમન ે જ માતાન ે આગિ
ભણવા પ્રરેણા આપી જસ્ટમન ેજ
ળસસ્થથયાનું અધરૂુ ં સપનું
દીકરીની મદદથી પરૂુ ં કયુું.
જસે્ટમન ેસજોરી પર ફોકસ કયુું
જ્યાર ે ળસસ્થથયાએ ફળેમિી
મળેડળસનમા ંઅભ્યાસ કયોો. હાિ
આ મા-દીકરી એક જ
હોસ્ટપટિમા ંફરજ બજાવ ેછ.ે 

માતા-પતુ્રી એક સાથ ેમડેિકલ
ગ્રજે્યએુટ થયાઃં બનંને ેએક
જ હોસ્પપપટલમા ંનોકરી મળી

થય ૂ યોકકઃ યએુસમા ં રહતેી ડો. કથેી
સળુિવાન (ઉં ૬૮) નાસાના ંઅંતળરક્ષ યાત્રી
છ ે અન ે તમેણ ે સમદુ્રના સૌથી ઊડંા
માળરયાના ટ્રથેચના તળિય ેદોઢ કિાક પણ
વીતાવ્યો છ.ે આ પછી ડો. કથેી સળુિવાન
દળુનયાના ંપ્રથમ એવા ંમળહિા છ ેક ેજમેણે
અંતળરક્ષમા ં પણ િટાર મારી છ ે અને
સમદુ્રના સૌથી ઊડંા ગણાતા માળરયાના
ટ્રથેચના તળિયાનો પણ અનભુવ કયોો છ.ે
ચિેથેજર ડીપ નામનું આ ટથિ ૩૫૮૧૦
ફટૂ નીચ ેઆવિેું છ.ે કથેીએ આ સાહસ
ઈયોસ એક્સળપળડશથસ નામની િોળજસ્ટટક કપંની
સાથ ે મિીન ે કયુું છ.ે તનેી સાથ ે ળવક્ટર એિ.
વટેકોવી પણ ગયા હતા.  બનંએે ચિેથેજર ડીપમાં
આશર ેદોઢ કિાક વીતાવ્યો. બાદમા ંઆશર ેચાર
કિાક પછી તઓે પોતાના જહાજ પર આવ્યા હતા.
બનંએે આશર ે ૪૦૮ કકમી ઉપર ઈથટરનશેનિ
ટપસે સથેટરના અંતળરક્ષયાત્રીઓ સાથ ેપણ વાત
કરી હતી. 

ડો. કથેીએ તાજતેરમા ંજ આ ળસળિ હાસંિ
કરી હતી. માળરયાના ટ્રેંચ ગઆુમથી આશર ે૩૨૧
કકમી દરૂ છ.ે આ સફિતા પછી તમેણ ેકહ્યુ ંક,ે
એક અંતળરક્ષયાત્રી અન ેસમદુ્ર ળવજ્ઞાની હોવાના
કારણ ે મારા માટ ેઆ ખબૂ જ મહત્ત્વની ઘટના
રહી. જીવનમા ંએકવાર ચિેથેજર ડીપ જોવું અને
પછી ઈથટરનશેનિ ટપસે ટટશેનના સાથીદારો
સાથ ે વાત કરવી ખરખેર અળવટમરણીય છ.ે
સમદુ્રની સપાટીથી ૨૦થી ૩૬ હજાર ફટૂની
ઊડંાઈએ અમ ેજ ેતસવીરો િીધી છ ેત ેહકીકતમાં

અભતૂપવૂો છ.ે જો તમ ે માઉથટ એવરટેટન ે પણ
ચિેથેજર ડીપમા ં મકૂો તો તનેું ળશખર સમદુ્રની
સપાટીથી દોઢ કકિોમીટર નીચ ે રહ.ે એવરટેટ
ળશખર ેઅન ેસમદુ્રના તળિય ેપહોંચવું પડકારજનક
છ ેકારણ ક,ે બનં ેજગ્યાએ હવાના દબાણમા ંઘણું
અંતર હોય છ.ે સમદુ્રના તળિયાની સરખામણીએ
એવરટેટના ળશખર ેહવાનું દબાણ ૭૦ ટકા સધુી
ઓછું હોય છ.ે સમદુ્રના તળિયામા ંદબાણનું ટતર
૧૦૧૩ ળમિીબાર હોય છ ેજ્યાર ેએવરટેટ પર આ
આકંડો આશર ે૨૫૩ ળમિીબાર જટેિો હોય છ.ે 
મપિે વોક કરનારા ંપ્રિિ અિસેરકન િસિિા 

ડો. કથેી ૧૯૭૮મા ં નાસામા ં જોડાયા ં હતા.ં
૧૧મી ઓક્ટોબર, ૧૯૮૪ના રોજ તઓે ટપસે વોક
કરનારા ંપ્રથમ અમળેરકન મળહિા ંબથયા ંહતા.ં આ
ળમશન દરળમયાન હબિ ટપસે ટળેિટકોપ િોથચ
કરાયો હતો. હબિ પૃથ્વીની ધરી પર ફરતો
ઓબ્ઝવવેટરી છ,ે જણે ેછલે્િા ૩૦ વષોમા ંઅંતળરક્ષનો
અદભતુ નજારો કમેરેામા ંકદે કયોો છ.ે

ડો. કિેી િસુિવાઃ અવકાશમા ંટપસે વોક,
સમદુ્રના સૌથી ઊડંા તળિય ેપણ પહોંચ્યા ં

ઇમ્ફાલઃ મણિપરુમા ં એક મણિલા ણરિા ડ્રાઈવરે
કોરોનામાથંી સાજા થયલે દદદીન ેતનેા ઘર ેપિોંચાડવા માટે
૧૦૦ કકમીનું અંતર કાપ્યું િતું. તનેા આ કામ બદલ મખુ્ય
પ્રધાન એન. ણબરને ણસિં ે રૂ. ૧.૧૦ લાખનું ઈનામ
આપીન ેસડમાન કયુું િતું. 

કામજોંગ શિરેમા ંરિનેાર દદદીની કોરોનાની સારવાર
ઈમ્ફાલમા ંચાલતી િતી. આ બનં ેજગ્યાઓ વચ્ચનેું અંતર
૧૦૦ કકમી છ.ે કોરોના વાઈરસન ેિરાવીન ેઆ દદદીને
પોતાના ઘર ે જવું િતું, પિ િોસ્પપટલની એમ્બ્યલુડસે

અડય શિરેમા ંજવાની ના પાડી. આ સમય ેલઈેબી ઓઈનમ નામની મણિલાએ આ દદદીન ેણરિામા ંઘરે
પિોંચાડવાની જવાબદારી લીધી. તિે ે૧૦૦ કકમીનું અંતર રાત ેથાક ખાતા-ંખાતા ં૮ કલાકમા ંપરૂુ ંકયુું
અન ેદદદીન ેસરુણિત ઘર સધુી પિોંચાડી દીધી. રાજ્યના મખુ્ય પ્રધાન સધુી આ સમાચાર પિોચ્યા ંતો
તમેિ ેલઈેબીના વખાિ કરીન ેતને ેરૂ. ૧.૧૦ લાખનું ઇનામ આપ્યું િતું. બ ેદીકરાઓની માતા લઈેબી
તનેા ઘરમા ંએકમાત્ર કમાનાર વ્યણિ છ.ે તનેા આ સદકાયયની ચારકેોર પ્રશસંા થઈ રિી છ.ે

કોરોનામકુ્ત થયલેા દદદીન ે૧૦૦ કકમી દરૂ ઘરે
પહોંચાડ્યોઃ મહહલા હરક્ષા ડ્રાઈવરન ેઈનામ 

સિસ્થિયા જસ્મિન
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ચંપાઃ લોિડાઉનથી માનવી અને પશુમાં શું
ફેર પડ્યો છે?

ભુરોઃ પહેલા આપણે એમને જોવા માટે ઝૂમાં
હટકિટ લઇને જતાં હતાં. હવે તે આપણને જોવા
વગર હટકિટે આવે છે.

જીગો નાહવા ગયો હતો. ચંપાએ તેનો ફોન
ચેિ િયોથ તો.

િોન્ટેક્ટ્સમાં એિ નામ િોરોના વાઇરસ
લખ્યું હતું.

તેણે નંબર ડાયલ િયોથ તો, ચંપાના પોતાના
જ ફોનની હરંગ વાગી.

હજગોઃ અલ્યા, તું જાતે જ તારી પોથટને
લાઇિ િરે છે અને િોમેન્ટ િયાથ િરે છે.

ભૂરોઃ હવે હું આત્મહનભથર થઈ ગયો છું. મારે
િોઈની ઉપર આધાર રાખવો નથી.

લીલીઃ આ છેલ્લા દશ હદવસથી હું
આત્મહનભથર થવાની વાતો સાંભળું છું. તેનો અથથ
શું થાય?

ભરૂોઃ હવ ેલોિડાઉન પછી િામવાળીન ેપાછી
બોલાવવાની નથી.

ભૂરોઃ મને તારો સેલ્ફ િન્ટ્રોલ ખૂબ જ ગમે
છે. 

ચંપાઃ શું વાત િરો છો?
ભૂરોઃ હા, આટલી બધી સુગર છે તારા

શરીરમાં પણ મજાલ છે િે તારી ભાષામાં મીઠાશ
આવે.

ચંપાઃ તું િચરા-પોતાં િયાથ વગર જ તારી
ઓકફસનું િામ િરવા બેસી ગયો.

ભૂરોઃ મારે વિક ફ્રોમ હોમ છે. તેનો અથથ થાય
છે ઘરેથી િામ િરવું, ઘરનું િામ િરવું એવું
નહીં. 

હજગોઃ ભૂરા તારે તો મેહડિલ થટોર છે અને
લોિડાઉનમાં ખુલ્લો રાખવાની પરવાનગી પણ
છે? તો િેમ થટોર બંધ રાખે છે?

ભૂરોઃ ગયા અઠવાહડયે એિ બહેન આવ્યા
અને િહેતા હતા િે મારી પાસે ૫૦ સાડીઓ છે.
હું તમને તેના ફોટા વોટ્સએપ િરું તો તેના
મેહચંગના માથિ મગાવી આપો ખરા?

ભરૂોઃ તન ેખબર છ ેદશેમા ંિોરોનાના િસેની
સંખ્યા વધીને એિ લાખનો આંિડો વટાવી ગઇ
છે?

હજગોઃ તને ખબર છે સોહશયલ મીહડયા ઉપર
િોરોનાનો ઈલાજ બતાવનારા લોિોની સંખ્યા
દસ િરોડ િરતાં વધારે છે. 

જીગોઃ હું અત્યારે લોિડાઉન થટેજ-૪માં છું.
પહેલાં થટેજમાં વાસણ માંજ્યા, બીજામાં રસોઈ
બનાવી, ત્રીજામાં િપડાં ધોયા અને હવે ચોથામાં
ઘરની સાફસફાઇ િરી રહ્યો છું. અને તું?

ભૂરોઃ મેં વેલણથી માર ખાઈ લીધો પણ િામ
ના િયુું. ભાઈ, િોરોના તો થોડા હદવસોમા ંચાલ્યો
જશે, પણ જો ઘરવાળીને ખબર પડી ગઈ િે
આને બધું િામ આવડે છો તો આખી હજંદગીભર
િામ િરવું પડશે.

જીગોઃ માન્યું િે ચાઈનાવાળાઓની આંખો
ઓછી ખુલે છે.

ચંપાઃ પણ એમણે આખી દુહનયાની આંખો
પૂરી ખોલી નાંખી છે.

ચંપાઃ વારંવાર હાથ શા માટે સાફ િરે છે?
હજગોઃ વાઈરસ સાફ થઈ જાયન ેએટલા માટ.ે
ચંપાઃ તો હાથની જોડે જોડે થોડા વાસણ પણ

લઈ લે એટલે બંને સાફ થઈ જાય.

હળવેહયૈ.ે..
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GUJARAT SAMACHAR & ASIAN VOICE  
12 Hoxton Market, (Off Coronet Street) London N1 6HW
Tel: 020 7749 4080 • Fax: 020 7749 4081
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� Gujarat Samachar & Asian Voice
� Gujarat Samachar

�

So what are you waiting for?
if you are not a subscriber of Asian voice & Gujarat Samachar 
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www.asian-voice.com / www.gujarat-samachar.com

Subscription:020 7749 4080
Advertising:020 7749 4085
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RATES VALID FROM 
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UK           1 yr           2 yr

G.S.          £30.50      £55.00
A.V.          £30.50      £55.00
Both         £36.50      £66.50

Europe     1 yr           2 yr

G.S.          £79           £147
A.V.          £79           £147
Both         £131         £252

World      1 yr           2 yr

G.S.          £95           £174
A.V.          £95           £174
Both         £154.50    £288
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નોથથ કોશિયાએ િતેી વચેીને
૨.૨ કિોડ ડોલિ ઊભા કયાથ

વોશિગં્ટનઃ રેતીની કિંમત શું?
િદાચ તમ ેિહશેો એિ પનેી પણ
નહહ, પણ રખે તેવું માનતા.
બદનામ તાનાશાહ કિમ જોંગ
ઊનના નેતૃત્વના હેઠળ નોથથ
િોહરયાએ વીતેલા એિ વષથમાં
માત્ર દહરયાઇ રેતી વેચીને
અધધધ ૨૨ હમહલયન ડોલરની
જંગી િમાણી િરી છે.

વોહશંગ્ટનસ્થથત એડવાન્સ
હડફેન્સ થટડી સેન્ટરના
સંશોધિોએ નોથથ િોહરયાની
સેટેલાઈટ ઇમેજનો અભ્યાસ
િયાથ બાદ િહ્યું છે િે છેલ્લા
િેટલાિ સમયથી નોથથ િોહરયા
તેના દહરયાના પેટાળમાં રેતી
િાઢીને વેચી રહ્યું છે અને તેને
ખરીદવા માટે ૨૮૦ જેટલા
જહાજો નોથથ િોહરયાના
દહરયાકિનારે આંટાફેરા િરતા
જોવા મળી રહ્યા છે. 

નોથથ િોહરયા પર ૨૦૧૭માં
યુનાઇટેડ નેશન્સે લાગુ િરેલા
પ્રહતબંધ અનુસાર તેઓ તેમની
પૃથ્વીનું િોઈ ઉત્પાદન િે
પથ્થરોને પણ વેચી શિે તેમ
નથી. જોિે, દુહનયાની આંખોમાં
રેત નાંખવા માટે જ નોથથ
િોહરયાના દહરયાિાંઠે મોટી
સંખ્યામાં જંગી જહાજોને
લાંગરવામાં આવ્યા છે. રેતીના
જથ્થાને એિથી બીજા જહાજમાં
અને બીજાથી ત્રીજા જહાજમાં
ફેરવવામાં આવે છે જેથી તે

ખરેખર ક્યાંથી આવી છે તેની
બીજા િોઇ દેશને ખબર ન પડે. 

સેટેલાઈટની મદદથી નોથથ
િોહરયાની ગહતહવહધઓ પર
નજીર રાખી રહેલા હનષ્ણાતો
જણાવે છે િે નોથથ િોહરયાના
બંદરે જોવા મળી રહેલા મોટા
મોટા જહાજો તેના હમત્ર દેશ
ચીનના જ હોવાનું મનાય છે.
મોટા ભાગના જહાજો પર ચીની
ધ્વજ ફરતો જોવા મળ્યો છે.
જ્યારે િેટલાિના નામ ચીની
હોવાનું જોવા મળે છે. સેટેલાઈટ
ઇમેજમાં એ પણ જોઈ શિાય છે
િે નોથથ િોહરયાના દહરયાના
પેટાળમાંથી રેતીને ઉલેચીને
િાઢવામાં આવી રહી છે.

હવહશષ્ટ બંધારણ ધરાવતી
નોથથ િોહરયાની દહરયાના
પેટાળની રેતી કિંમતી મનાય છે
અને હાલ તેનો સૌથી મોટો
ખરીદદાર ચીન છે. 

ભૂતિાળમાં પણ નોથથ
િોહરયાની રાજધાની પ્યોંગયાંગ
રેતના વેપાર માટે જાણીતી બની
ચૂિી છે. ઉલ્લેખનીય છે િે વષથ
૨૦૦૮માં નોથથ િોહરયાએ સાઉથ
િોહરયાને ૭.૩૩ િરોડ ડોલરની
રેત વેચી હતી. 

ચીનમા ંમોટા પાય ેબાધંિામો
ચાલતાં હોય છે. આ ઉપરાંત
ઘણા ઔદ્યોહગિ ઉત્પાદનોમાં
પણ રેતીનો ઉપયોગ થતો 
હોય છે.



ફિલ્મી ગીતોમા ંલીડ એકટસસની સાથ ેસાથ ેબકેગ્રાઉન્ડમા ંરદમ
મમલાવતા ડાન્સસસના લાઈવલી ટ્રુપ સાથ ેબોમલવડૂના ગીતો જીવતં
બન ેછ.ે કોરોના સકંટમા ંમશુ્કલેીમા ંમકુાયલેા કટેલાક બ્રકેગાઉન્ડ
ડાન્સસસની મદદ શામિદ કપરૂ ેકરી છ.ે બોમલવડૂમા ંતનેી કમરઅરની
શરૂઆતથી તનેી પડખ ેરિનેારા ંઆ પ્રકારના જરૂમરયાતમદંોન ેતે
સપોટટ પરૂો પાડી રહ્યો છ.ે

પવૂસ બ્રકેગ્રાઉન્ડ ડાન્સર અન ે ડાન્સસસન ે ફિલ્મકેસસની સાથે
કનકે્ટ થવામા ંમદદરૂપ થતા ંરાજ સરુાનીએ આ અંગ ેજણાવ્યું
િતું ક,ે શામિદ કપરૂ ેજમેની સાથ ેકામ કયુું િતું એ ડાન્સસસના બેંક
એકાઉન્ટમા ંકટેલાક રૂમપયા ટ્રાન્સિર કયાસ િતા. શામિદ ેલગભગ
૪૦ ડાન્સસસન ેમદદ કરી છ ેઅન ેતણે ેજણાવ્યું િતું ક ેત ેતમેને
આગામી બથેી ત્રણ મમિના સધુી મદદ કરશ.ે

રાજ ેજણાવ્યું િતું ક,ે શામિદ ે‘ઇશ્ક મવશ્ક’થી તનેી કમરઅર
શરૂઆત કરી િતી ત્યારથી અમ ેડાન્સસસન ેશોટટમલથટ કયાસ છ.ે એને
૧૭ વષસ થઈ ગયા છ.ે તઓે ખરાબ સ્થથમતમા ંછ.ે તઓે કદાચ
અત્યાર ે કામ કરતા નથી. આ મસવાય અમ ે ‘ધમતગં નાચ’,
‘શાનદાર’ અન ે‘અગલ બગલ’ જવેા ગીતોમા ંશામિદની સાથે
કામ કરનારા ડાન્સસસનો પણ સમાવશે કયોસ છ.ે કોમરયોગ્રાિર
બોથકોના ટ્રૂપમાથંી ૨૦ ડાન્સસસ અન ેકોમરયોગ્રાિર કમ ફિલ્મમકેર
અિમેદ ખાનના ગ્રપૂમાથંી ૨૦ ડાન્સસસન ેશામિદ ેમદદ કરી છ.ે
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અભમતાિ બચ્ચનની કપંની એબી કોપય દ્વારા
કોરોના અન ેલોકિાઉનના કારણ ેસકંટમા ંફસાયલેા
જરૂભરયાતમદંો માટ ે િોજન અન ે અન્ય કકટની
વ્યવસ્થા તો અગાઉ કરાઈ જ છ.ે ઉત્તર પ્રદિેના
પરપ્રાતીયોન ેતમેના વતન પહોંચાિવા અભમતાિ
બચ્ચન ેહાજી અલીથી દસ બસની વ્યવસ્થા કરી
હતી. ૫૦૦ શ્રભમકોન ેબસ દ્વારા તમેના મળૂ ગામે
મોકલ્યા બાદ મહાનાયક ે૧૦૦૦ જટેલા પરપ્રાતંીય
મજરૂોન ે ભવમાન માગગે તમેના ગામ મોકલવાની
ગોઠવણ કરી છ.ે

અહવેાલ છ ેક ેઅભમતાિ બચ્ચન ેઆિર ે૧૮૦
શ્રભમકોન ેભવમાન દ્વારા વારાણસી મોકલ્યા હતા.
મહાનાયક ે ૧૫૦૦ શ્રભમકોન ે ટ્રને દ્વારા તમેના
વતન મોકલવાનું આયોજન કયુું હતું, પરતં ુતમેાં
ઘણો વધ ુ સમય લાગ ે તમે હોવાથી તમેણે
શ્રમજીવીઓન ે ભવમાન માગગે તમેના ગામ
મોકલવાનો ભનણયય કયોય હતો. એક ભવમાન રવાના
કયાય બાદ અભમતાિ બચ્ચન ેબીજા ભદવસ ે૧૧મી
જનૂ ેવધ ુબ ેચાટટિટ ફ્લાઈટ દ્વારા અન્ય શ્રભમકોને
તમેના વતન રવાના કયાું હતા.ં 

મજરૂોન ેચાટટડટ પ્લનેમા ંવતન મોકલ્યા

કોરોના મહામારીના સકંટ અન ેલોકિાઉન
વચ્ચ ેબોભલવિૂના કલાકારો પોતપોતાની રીતે
જરૂભરયાતમદંોન ેસહાય કરી રહ્યા ંછ.ે અભિનતે્રી
કટેભરના કફૈ પણ જરૂભરયાતમદં રોજમદારને
મદદ કરવા આગળ આવી છ.ે કટેભરનાએ
તાજતેરમા ંખાદ્ય અન ેસનેટેરી સાથ ેજોિાયલેી
કટેલીક ચીજોનું ભવતરણ કયુું હતું.  

કટેભરનાએ મહારાષ્ટ્રના િિંારા ભજલ્લાના
કટેલાક મજરૂોન ે આ કકટ આપી હતી. તણેે
પોતાની બ્રાન્િ દ્વારા મજરૂોની મદદની ઘોષણા
કરી હતી. કટેભરનાએ ઇન્સ્ટાગ્રામના પોતાના
અકાઉન્ટ પર એક વીભિયો ભિપ િરે કરતા
લખ્યું છ ેક ેમારી બન્ન ેબ્રાન્િ ફરી એક સાથે
આગળ આવી છ.ે અમ ેસાથ ેમળીન ેમહારાષ્ટ્રના
િિંારા ભજલ્લાની આસપાસમા ં રહતેા દભૈનક

મજરૂોના પભરવારોન ે સહયોગ કયોય છ.ે જમેાં
િોજન અન ે સનેટેરી સાથ ે જોિાયલેી ચીજો છ.ે
કટેભરનાએ અગાઉ િોક્ટસય, નભસયસ અન ેરોજમદારોને
સહાય પહોંચાિી હતી.

મહાનાયકની મહા મદદકટેરિના કફૈ દ્વાિા
િોજમદાિોને
જીવન જરૂિી
ચીજો અપાઈ 

શાલહદ ેબકેગ્રાઉકડ
ડાકસસાન ેમદદ કરી જાવદે અખ્તર રરચડડ ડોકિન્સસન્માન મળેવનારા પ્રથમ ભારતીય

ગીતકાર અન ેપટકથા િખેક જાવદે અખ્તરન ેલરચડટ ડોકકકસ એવોડટ ૨૦૨૦થી
સકમાલનત કરાયાના અહવેાિ છ.ે તમેન ેઆ એવોડટ પોતાના ક્ષતે્રમા ંઉચ્ચ સ્તરીય
કામ અન ેતાકકિક લનવદેનો માટ ેઅપાયો છ.ે જાવદે અખ્તર એકમાત્ર ભારતીય છે
જમેન ેઆ એવોડટથી સકમાલનત કરાયા છ.ે તમેના પહિેા અમલેરકન કોમલેડયન
લબિ માહરે અન ેફિોસોફર લિસ્ટોફર લહચકેસન ેઆ સકમાન મળ્યું હતું. જાવદે
ઘણી વાર સામાલજક-રાજકીય લનવદેનો કર ે છ.ે તઓે સીએએ, તબિીગી
જમાત, ઈસ્િામોફોલબયા વગરે ેલવષયો પર ટ્વવટ કરી ચકૂ્યા છ.ે નોંધનીય છે
ક,ે આ એવોડટનું નામ લવશ્વ પ્રલસદ્ધ લવજ્ઞાની લરચડટ ડોકકકસની યાદમા ંઅપાયુંછ.ે

ડોટ્કકસ ધમાલનરપકે્ષતા અન ેતકિવાદની વાત કરતા હતા. જાવદે અખ્તર પણ
ડોકકકસના પ્રશસંક છ.ે આ એવોડટ તમેન ેમળવાનો છ.ે એવા સમાચાર

મળ્યા પછી જાવદે અખ્તર ેકહ્યુ ંક,ે હુ ંહરેાન છું ક ેમારી વાતો
આટિ ેદરૂ સધુી પહોંચ ેછ.ે મારા એટ્કટ-લરલિલજયસ લવચારો

સાથ ેદલુનયામા ંઅનકે િોકો સમંત છ.ે

પીઢ અભિનતેા સજંય દત્ત ેસોભિયલ મીભિયા
પર લખ્યું હતું ક,ે િબ્બાવાળાઓ દાયકાઓથી
મુંબઈગરાઓન ેઘરનું િોજન પહોંચાિવાનું કાયય કરે
છ,ે પણ હવે
તમેન ટકેો
આ પ વા નો
આપણો વારો છ.ે
રાજકીય નતેા
અસલમ િખેે
ટ્વવટ કયુું હતું ક,ે
મુંબઈની બીજી
જીવાદોરી સમાન િબ્બાવાળા મુંબઈના
નોકભરયાતોન ે ૧૦૦ વષયથી પણ વધ ુ સમયથી
અભવરતપણ ેદરરોજ િોજન પહોંચાિવાનું કાયય કરી
રહ્યા ંછ.ે આથી વતયમાન કટોકટીકાળમા ંમહાભવકાસ
આઘાિી સરકાર તમેની પિખ ે અિીખમ બનીને
ઊિી રહવેા પ્રભતબદ્ધ છ.ે અસલમ િખે ેકરલેા આ
ટ્વવટ બાદ સજંય દત્ત ેપણ િબ્બાવાળાઓ માટ ેઆ
સદંિેો વહતેો કયોય હતો.

બોલિવડૂ એક્ટર સોન ુ સદૂ ે અગાઉ
કટેિાય પરપ્રાતંીયોન ેબસ દ્વારા તમેના
વતન પહોંચવાની વ્યવસ્થા કયાા પછી
કરેળના એકનાકિુામમાં
લસવણકામ અને
ભરતકામનું એક
કારખાનું બધં પડવાથી
૧૭૭ યવુતીઓન ે એર
પોટટ લવભાગની
પરલમશન િઈને
બેંગિરુુ - કોચ્ચી -
ભવુનશે્વરની હવાઈ
સફર પછી ભવુનશે્વરથી
બ ેકિાકના અંતર ેઆવિેા
તમેના વતન પહોંચાડાઈ હતી.
એ પછી સોનએુ તાજતેરમા ં૧૮૦ િોકોને
મુંબઇથી લવશષે ફ્િાઇટમા ં દહરેાદનૂ
મોકલ્યા. સોન ુ સદૂ મુંબઇના છત્રપલત
લશવાજી મહારાજ એરપોટટ પર જોવા
મળ્યો હતો. તણે ે ૧૮૦ િોકોન ે એર
એલશયાની ફ્િાઇટ દ્વારા ઉત્તરાખડંના
દહરેાદનૂ મોકલ્યા હતા. આ ફ્િાઇટ

પાચંમીના રોજ બપોર ે ૧.૪૦ વાગે
મુંબઇથી રવાના હતી. સોન ુઅન ે તનેી
લમત્ર નીલત ગોયિ બનં ેએરપોટટ પર જોવા

મળ્યા હતા. ઉલ્િખેનીય છ ેક,ે
આ લવશષે લવમાનમા ં વધુ

સખં્યામા ં મલહિાઓ જોવા
મળી હતી. જમેા ંવયોવૃદ્ધ
તમેજ ગભાવતી
મલહિાઓ તથા નાના
બાળકો સાથનેી
મલહિાઓ હતી. 

એક વાતચીત
દરલમયાન નીલતએ જણાવ્યું

હતું ક,ે અમારી પ્રાથલમકતા
આ ફ્િાઇટમા ંમુંબઇમા ંફસાયિેી

મલહિાઓન ે દહરેાદનૂ પોતાના ઘરે
પહોંચાડવાની હતી. જઓે બસ અથવા
ટ્રને દ્વારા િાબંી સફર કરી શક ેનહીં.
આમાનંી ઘણી મલહિાઓ સાથ ે તમેના
પલત પણ હતા, પરતં ુ અમ ે તમેને
લવમાનની બદિ ે બસથી રવાના કયાા
હતા. 

મુંબઈના ડબ્બાવાળાઓની
મદદેઆવ્યો સજંય દત્ત સોન ૂસદૂ ે૧૮૦ જણાન ેફ્લાઈટથી વતન પહોંચાડ્યા



તબીબોએ દપંતીન ે ચતેવણી
આપી હતી ક ેટોની ચાલવાનું તો
બાજએુ રહ્યુ,ં ઘટૂણભરે ઘસડાઈ

પણ નમહ શક.ે પરતં,ુ ત્રણ મમહના અગાઉ જ લગાવલેા બનાવટી
પગ અન ેકાખઘોડીના સહાર ેતણે ેઆટલું મોટું સાહસ કયુું છ ેઅને
લોકોના મદલમા ંવસી ગયો છ.ે તનેી દત્તક માતા પૌલાએ જણાવ્યું
હતું ક,ે ‘ટોનીએ કપે્ટન મરૂન ેપોતાની ફ્રમે સાથ ેબગીચામા ંચાલતા
જોયા ત્યાર ેતણે ેકહ્યુ ંક ે‘હુ ંપણ આ કરી શકું છું.’ આ પછી અમે
આ ચલેડેજ ટથાપી તનેો જીવ બચાવનાર ઈવમલના હોસ્ટપટલ માટે
નાણા એકત્ર કરવા મનણમય લીધો હતો.’

પૌલા હજલે ે મડસમે્બર ૨૦૧૯મા ં એક અખબારી મલુાકાતમાં
જણાવ્યું હતું ક,ે‘ શાળામા ંબધી અપિેા કરતા ંપણ ત ેઆગળ રહે
છ ે અન ે આચચયમચફકત મશિકો તને ે ઘણો પ્રમે કર ે છ ે પરતં,ુ
બાળપણમા ંકરાયલેા અત્યાચાર ેતને ેહમંશેા ંમાટ ેમવકલાગં બનાવી
દીધો છ.ે તને ેઅમતશય પીડા રહ ેછ,ે જમણા કાન ેબમધર છ,ે તનેો
મનતબં કાયમી ઈજાગ્રટત છ ેતનેા કાડંામા ં પમ તકલીફ છ.ે આ
તમામ મચુકલેીઓ છતા,ં ત ેસૌથી બહાદરુ બાળક છ.ે હુ ંતને ેવહાલ
કરુ ંછું.’

પૌલા અન ેમાકક હજલેના સઘન પ્રયાસોના પમરણામ ેટોનીના
જડમદાતા પરેડટ જોડી મસમ્પ્સન અન ેટોની સ્ટમથન ે૨૦૧૮મા ં૧૦
વષમની જલેની સજા ફરમાવાઈ હતી.

24 20th June 2020 Gujarat Samachar
www.gujarat-samachar.com@GSamacharUK GujaratSamacharNewsweeklyવિવિધા

સડુોક-ુ૬૩૮નો જવાબસડુોક-ુ૬૩૯ નવ ઊભી લાઈન અન ેનવ
આડી લાઈનના આ ચોરસ
સમહૂના અમકુ ખાનામાં
૧થી ૯ના અંક છ ેઅને
બાકી ખાના ખાલી છ.ે
તમાર ેખાલી ખાનામા ં૧થી
૯ વચ્ચનેો એવો આકં
મકૂવાનો છ ેક ેજ ેઆડી કે
ઊભી હરોળમા ંરરપીટ ન
થતો હોય. એટલું નહીં,
૩x૩ના બોક્સમા ં૧થી ૯
સધુીના આકંડા આવી
જાય. આ રિઝનો ઉકલે
આવતા સપ્તાહ.ે

૪ ૭ ૬ ૮ ૫ ૩ ૯ ૨ ૧
૫ ૮ ૩ ૯ ૨ ૧ ૪ ૬ ૭
૯ ૧ ૨ ૪ ૭ ૬ ૩ ૮ ૫
૨ ૪ ૮ ૬ ૧ ૫ ૭ ૩ ૯
૭ ૩ ૯ ૨ ૪ ૮ ૫ ૧ ૬
૬ ૫ ૧ ૭ ૩ ૯ ૮ ૪ ૨
૮ ૨ ૫ ૧ ૯ ૪ ૬ ૭ ૩
૩ ૬ ૭ ૫ ૮ ૨ ૧ ૯ ૪
૧ ૯ ૪ ૩ ૬ ૭ ૨ ૫ ૮

૨ ૧ ૮ ૬
૧

૬ ૯ ૩ ૫
૪ ૬ ૧ ૮

૩ ૫ ૨ ૯
૮ ૫

૩
૬ ૨ ૭ ૧

મવધરુ બાપ સતંાનોન ે સાચવવા ફરી ના
પરણ્યા. સતંાનોની મા બનીન ે જીવ્યા. બાપ
રણછોડભાઇ ત ેગઢડા તાલકુાના માડંવાના વતની.
ખતેી કર.ે ધીરધાર કર ેઅન ેગઢડા પાચં માઈલ
ચાલીન ેટવામમનારાયણ મમંદરની અમગયારસો ભર.ે
સયંમી જીવન જીવ.ે વ્યસનમિુ ભગત જીવ. મોટો
દીકરો ગોમવદં ૧૯૫૦મા ંજડમ્યો. બાપના સયંમી
જીવનના સટંકાર પામ્યો. ગામની શાળામા ંપહલેો
નબંર ના ચકૂ.ે આ પછી ૬૯ ટકા સાથે
એસ.એસ.સી. થઈન ેસાયડસમા ં ગયો. ૧૯૭૨માં
કમેટેટ્રી સાથ ે ગ્રજે્યએુટ થતા ં અમમેરકા વધુ
અભ્યાસ માટ ેજવા મપતાન ેકહ્યુ.ં બાપા કહ,ે ‘બેંક
લોન આપ ેતો લઈન ેજા.’ બેંકોમા ંધક્કા ખાઈને
દમુનયા જોઈ. મપતાએ દીકરાને
વાટતમવિાનું ભાન કરાવવા જ
આ કહલેું. લોનમા ં ધક્કા પર
ધક્કા થયા. અંત ે મપતાએ
દીકરાન ેજરૂરી રકમ આપી અને
૧૯૭૩ના આરભં ે ત ે લોસ એડજલેસ પહોંચ્યા.
કલાક ેએક ડોલર સાઠ સડેટ લખે ેઅઠવામડય ે૬૦
કલાક કામ કર ેઅન ેભણ.ે 

મપતાની કરકસરનો વારસો સાચવ્યો. બ ેવષમમાં
ક્યારયે મડઝનીલડેડ જોવા ના ગયા. બ ે વષમમાં
એમ.બી.એ. મડગ્રી મળી ત્યાર ેખચમ જતા ં૯૦૦૦
ડોલર બચ્યા હતા!

લોસ એડજલસના ઉપનગર બરબેંકમા ંએમણે
ટ્રાવલે લોજ નામની ૨૮ રૂમની મોટલે ખરીદી. સતત
મહનેત અન ે સઝૂથી સમૃમિ વધી. પોતાના
ભાઈઓન ેઅમમેરકા બોલાવીન ેટથાયી થવામા ંમદદ
કરી. આજ ેએમની પાસ ેસારી ફ્રડેચાઈઝીની ચાર
મોટલેો છ.ે ત્રણ શોમપગં સડેટરોની મામલકી છ.ે
કટેલાકં ભાડ ેઆપલેા ંમકાન છ.ે બધી થઈન ે૨૯
મમલકતો ધરાવ ેછ.ે

ભારતીય મળૂની સટંથાઓના છત્રરૂપ સટંથા
ફડેરશેન ઓફ ઈસ્ડડયન એસોમસએશનના દમિણ
કમેલફોમનમયા મવભાગના ત ે પ્રમખુ ચૂંટાયા હતા.
સધનમ કમેલફોમનમયાના હોટલે મોટલે ઓનસમ
એસોમસએશનના પણ બ ેવષમ પ્રમખુ હતા.

વતનમા ંમપતા રણછોડભાઈની ટમૃમતમા ંતમેણે
હાઈટકલૂનું મકાન બધંાવી આપ્યું છ.ે વતનમાથંી
ભલામણ લઈન ેઆવનારન ેતઓે સગા-ંસબંધંી કે
મમત્રોન ે ત્યા ં નોકરી અપાવીન ે તાલીમ મળ ે તમે
ગોઠવ ેછ.ે આ પછી એન ેધધં ેવળગાડવામા ંમદદરૂપ
થાય છ.ે ક્યારકે કડવો અનભુવ થાય તોય સારપ
ચકૂતા નથી.

સૌરાષ્ટ્રની આમતથ્ય પરપંરા એમણ ેજાળવી
રાખી છ.ે પત્ની સોનલબહને ભતૂપવૂમ ધારાસભ્ય
બટકુભાઈ વોરાના ંપતુ્રી છ.ે ગમતે્યાર ેઆવતા કે
પમત દ્વારા લવાતા મહમેાનન ેએ મવના મોં મચકોડ્યે
આવકાર ે છ.ે આવું બનવું પસ્ચચમી સટંકમૃતમાં
જીવતા માટ ેમચુકલે છ.ે ત ેપસ્ચચમમા ંરહીન ેપવૂમની

સટંકમૃત સાચવ ેછ.ે વધારામા ંપમતના સકે્રટેરી તરીકે
વતમતી આ પત્ની પસ્ચચમી જીવનરીમતથી સાથી
અથવા મમત્રવત્ વ્યવહાર કર ેછ.ે

ગો મવં દ ભા ઈ ની
સગંઠનશમિનો અનભુવ
બી.એ.પી.એસ.ન ે પણ છ.ે
૧૯૭૭મા ં પ્રમખુટવામી મહારાજ

લોસ એડજલસ પધાયામ ત્યાર ે એ મવટતારમાં
બી.એસ.પી.એસ.નો ખાસ પ્રચાર નહીં.
પ્રમખુટવામીન ે ત્યાર ે ગોમવદંભાઈ મળ્યા. પ્રથમ
મલુાકાત ેગોમવદંભાઈનું હૃદયમોતી મવધંાયું અન ેએ
બાપાના થઈ ગયા. બાપાએ કહ્યુ,ં ‘આ મવટતારમાં
સત્સગં ચલાવો અન ે વધારો.’ ગોમવદંભાઈ પરૂી
લગનથી સત્સગંીઓ શોધવા અન ેવધારવા મડંી
પડ્યા. બાપામા ંએમન ેભગવાન ટવામમનારાયણનો
વાસ જણાયો. તમેણ ેરમવ સભાઓ ચાલ ુકરી. તે
જમાનામા ંમમંદર ન હતું. વારાફરતી એકબીજાને
ત્યા ં સત્સગંીઓ મળતા. સત્સગંીઓ વધતાં
બસેવામા ંકોઈનું ય ઘર નાનું પડ ેએવું થયું.

૧૯૭૭મા ંગોમવદંભાઈ જોડાયા અન ેચાર જ
વષમમા ં૧૯૮૧મા ંબધાના સમહયારા પરુુષાથમથી ફકતમન
માટનેું મકાન લીધું. ૧૯૮૪મા ં પ્રમખુટવામી
મહારાજની હાજરીમા ંમમૂતમપ્રમતષ્ઠા થઈ. બાપા ખબૂ
રાજી થયા. ગોમવદંભાઈ લોસ એડજલસ સત્સગં
મવકાસના સયંોજક થયા.

ગોમવદંભાઈના પમરવારમા ં ભાઈઓ તથા
બહનેો અન ેતમેના સતંાનો થઈન ેત્રણ ડઝન કરતાં
વધાર ે સખં્યા છ.ે નોકરી ક ે વ્યવસાયન ે કારણે
અલગ અલગ હોય તો પણ મમંદરમા ંસભામા ંબધાં
ભગેા ંમળ ેછ.ે

ગોમવદંભાઈમા ં નમ્રતા છ.ે પસૈાનું અમભમાન
નથી. પોતાની સમયશમિનો મોટો ભાગ તઓે
બી.એ.પી.એસ. માટ ેખચચે છ.ે જીભની મીઠાશ અને
નમ્રતા છ.ે સતંાનો એ પામ ેમાટ ેએ ખબૂ જાગૃત
હતા. એમનો મોટો દીકરો સદંીપ ૧૧ વષમનો હતો
ત્યાર ેબાપાના પગ દબાવતો. મેં પછૂ્યું, ‘થાક્યા
છો? તમાર ેશી જરૂર છ?ે’ તો કહ ે‘દીકરામા ંનમ્રતા
અન ેસવેા આવ ેત ેમાટ.ે’

ગોમવદંભાઈ સવેા, ભમિ અન ે જીભની
મીઠાશથી સમૃિ છ.ે

ભારતીય સસં્કાર પરપંરાના પરુસ્કતાષઃ
ગોરવદંભાઈ વઘારસયા

પ્રા. ચદં્રકાતં પટલે
દશેરવદશેેગજુરાત

આડી ચાવીઃ ૧. ઘોંઘાટ ૪ • ૪. અડન િતે્ર ૪ • ૭. સીતાપમત ૨ • ૮. ખોદવાનું કામ ૪ • ૧૦.
શળૂ ભોંકાતી હોય એવું દદમ ૩ • ૧૨. એક મવદશેી દારૂ ૨ • ૧૩. પવન ૨ • ૧૪. એક વનટપમત
૩ • ૧૫. જોરથી મારવું ૬ • ૧૭. જગંલ, ૨ • ૧૮. આધાર ૩ • ૨૦. કાશી ૪ • ૨૨. મામલક
૪ • ૨૩. ટવપ્ન ૩ • ૨૫. કલાન ેવરલેી વ્યમિ ૪  ઊભી ચાવીઃ ૧. ગરાસ ધરાવનાર ૫ • ૨.
કાતં ૩ • ૩. વાધંો ૨ • ૪. ફળની ઈચ્છાવાળું ૩ • ૫. કલદાર ૨ • ૬. ખડગ ૪ • ૯. કીડી
બનાવ ે૨ • ૧૧. જરાક ઊનું ૬ • ૧૩. મસપાઈ ક ેપોલીસની ટકુડીનો નાયક ૫ • ૧૬. મન
સબંધંી ૩ • ૧૮. મનરુપાય ૪ • ૧૯. આખંની કીકી ૩ • ૨૦. યાત્રા માટનેું સાવમજમનક વાહન
૨ • ૨૧. કીમતમ ધરાવતું ૩ • ૨૪. આવ ....પકડ ગલા ૨
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પાચં વષષના ....

પ્રમખુસ્વામી મહારાજ અનેગોરવદંભાઈ વઘારસયા

અમદાવાદઃ કોરોનાના સકંટ વચ્ચ ે અમદાવાદ
સમહત દશેના મોટાભાગના એરપોટટમા ંછલે્લા ૩
સપ્તાહથી ડોમસે્ટટક ફ્લાઇટ શરૂ થઇ ગઇ છ.ે
જોક,ે છલે્લા ત્રણ સપ્તાહથી અમદાવાદના સરદાર
વલ્લભભાઇ પટલે એરપોટટથી જ દરરોજની ૫૦
ટકાથી વધ ુફ્લાઇટ કડેસલ થઇ રહી છ.ે 

અમદાવાદ એરપોટટ પરથી હાલમા ંદરરોજની
સરરેાશ ૯૦ ફ્લાઇટની અવર-જવર છ.ે જોક,ે આ
પકૈીની અડધોઅડધ ફ્લાઇટ હાલ કડેસલ થાય છ.ે
આ અંગ ેએરલાઇડસ દ્વારા એવો દાવો કરાયો છે
ક ેકોરોના અનેલોકડાઉન બાદ લોકો હાલમા ંખબૂ
જ જરૂરી હોય તો જ એક શહરેથી બીજા શહરેમાં
ફ્લાઇટથી મસુાફરી કર ે છ.ે અગાઉ મબઝનસે

કોડફરડસન ેકારણ ેપણ ફ્લાઇટમા ંવધાર ેસખં્યામાં
મસુાફરો જોવા મળતા, પરતં ુ હવ ે મોટાભાગની
કોડફરડસ પણ મવમવધ મોબાઇલ એપ દ્વારા જ
યોજાય છ.ે આ મસવાય કોઇ વ્યમિન ેકોઇ ખબૂ જ
અંગત કામ હોય તો જ ત ેફ્લાઇટમા ંજવાનું પસદં
કર ેછ ેઅન ેપ્રવતમમાન સ્ટથમતમા ંટમુરઝમ સકે્ટર
સાવ ઠપ્પ થઇ ગયું છ.ે આ પમરબળોન ેપગલ ેહાલ
જ ે ફ્લાઇટ ઓપરટે થાય છ ે તમેા ં પણ કલુ
િમતાના ૬૦ ટકાથી ૭૦ ટકા મસુાફરો માડં હોય
છ.ે જોક ેઆ બધા વચ્ચ ેએરલાઇડસ દ્વારા ફ્લાઇટ
કડેસલશેન અંગ ેમસુાફરોન ેઆગોતરી જાણ પણ
કરાતી નહીં હોવાની તમેજ મરફડં આપવામા ંપણ
ઠાગાઠયૈા થતા હોવાની ફમરયાદો વધી રહી છ.ે

અમદાવાદ એરપોટટમા ંસતત ૩ સપ્તાહથી ૫૦ટકાથી વધ ુફ્લાઈટ કને્સલઃ રરફડંમા ંઠાગાઠયૈા

કરજણના અક્ષય પટલેન ેરોકવા કવાયત
વડોદરાઃ રાજ્યસભાની ચૂંટણી
પહલેા ંકરજણના પવૂમ ધારાસભ્ય
અિય પટલેની ભાજપમાં
એડટ્રીના વાવડ હતા.ં અિય
કસેમરયા કર ેતનેી તયૈારી થતાં
ભાજપના ટથામનક આગવેાનો
અન ેકાયમકરો દોડતા થયા ંહતા.ં 

રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં
ભાજપના ઉમદેવારન ે ફાયદો
કરાવવા માટ ેકોંગ્રસેના અિય
પટલે ે ધારાસભ્યપદ જતું કયામ
બાદ ટકેદેારોની મમમટગં
બોલાવતા ંતમેા ંભાજપના ત્રણ-
ચાર આગવેાનો પણ હાજર રહ્યા
હતા. જનેા કારણ ેઅિય પટલે
ભાજપમા ંએડટ્રી લ ેતવેી શક્યતા
જોવાતા ં ભાજપના ટથામનક
આગવેાનો અન ે કાયમકરોએ
પાણી પહલેા પાળ બાધંવાની શરૂ
કરી હતી. ભરૂચના સસંદ

સભ્યની આગવેાની હઠેળ
મશનોર નજીકના કકુસ ગામે
મળલેી એક મમમટગંમાં
કરજણના પવૂમ ધારાસભ્ય,
ભાજપના મજલ્લા અન ેતાલકુાના
ચૂંટાયલેા આગવેાનો સમહતના
કાયમકરો હાજર રહ્યા હતા. આ
મમમટગંમા ં રતેી ખનનના મદુ્દે
ભાર ેઆક્રોશ વ્યિ કરી રતેી
માફફયાઓ સામ ેલડત ઉપાડવા
માટ ે મનણમય લઇ પરોિ રીતે
અિય પટલેની ભાજપમાં
સભંમવત એડટ્રી સામ ે મવરોધ
વ્યિ કરવામા ં આવ્યો હતો.
નોંધનીય છ ે ક,ે થોડા સમય
પહલેા ં અિય પટલેના પતુ્રનું
નામ રતેી ખનનમા ંઉછળ્યું હતું
અન ે ખમનજ મવભાગના
અમધકારીએ પોલીસમા ં અરજી
પણ આપી હતી.

ગાધંીનગરઃ રાજ્યસભાની
ચૂંટણીનું મતદાન ૧૯મી જનૂે
ગાધંીનગરમા ં થશ.ે આવા
સજંોગોમા ં કોંગ્રસે ે તનેા
ધારાસભ્યોન ે રાજ્યના ચાર
ટથળો પરથી ગાધંીનગર ખાતે
લવાશ ેતવેુંપ્રદશે પ્રમખુ અમમત
ચાવડાએ ૧૫મી જનૂે જણાવ્યું
હતું. તમેણ ેકહ્યુ ંક,ે કોંગ્રસેના
ધારાસભ્યોન ેગાધંીનગરમા ંએક
મદવસ રખાશ.ે 

સૌરાષ્ટ્રના કોંગ્રસેના
ધારાસભ્યો અત્યાર ેરાજકોટમાં
ઈડદ્રનીલ રાજ્યગરુુના નીલ
મસટીમા ં છ.ે ઉત્તર ગજુરાતના
ધારાસભ્યો રાજટથાનના
મશરોહીમાંઅન ેમધ્ય ગજુરાતના
ધારાસભ્યો આણદંના મરસોટટમાં
રોકાયા છ.ે ઉપરાતં દમિણ
ગજુરાતના ધારાસભ્યો પારડીમાં

કોંગ્રસેના નતેાના ફામમ હાઉસ
પર રોકાયા છ.ે હવ ેઆ તમામ
ધારાસભ્યોન ે ૧૮મી જનૂે
ગાધંીનગર લવાશ.ે ત્યાં તમેને
એક હોટલે ક ેમરસોટટમા ંરખાશ.ે
આ પછી ૧૮મી જનૂે બપોર ે ૨
કલાક આસપાસ રાજ્યસભાના
મતદાનની તાલીમ આપતું મોક
પોલ યોજવામા ં આવશ.ે આ
પોલમાંકઇ રીત ેમતદાન કરવું
ત ે ધારાસભ્યોન ે શીખવવામાં
આવશ.ે જથેી કોઇ ભલૂ થાય
નહીં તમે પ્રદશે પ્રમખુ અમમત
ચાવડાએ કહ્યુ ંહતું.

ઉલ્લખેનીય છ ે ક,ે
સૌરાષ્ટ્રના ધારાસભ્યો કોંગ્રસે
છોડનાર લીંબડીના પવૂમ
ધારાસભ્ય સોમા ગાડંાના મત
મવટતારમા ં દખેાવો કરીને
ગાધંીનગર આવશ.ે 

કોંગી ધારાસભ્યોનેમતદાનની તાલીમ અપાશે
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હીંિકો... િણ અિરના આ શબ્દની ઓળખ
અન ેએની અનભુચૂત સવગસામાન્ય પણ છ ેઅને
વ્યાપક પણ છ.ે ચહિંકો એટલ ેકઠડેાવાળો મોટો
ચહડંોળો - ઝલુો. આ ઝલુાન ે આપણ ે અનકેરૂપે
અનકે અથોગ સાથ ે જોયો હશ ે પરતં ુ આ ઝલુો
‘ઝલુતી વ્યાસપીઠ’ બની જાય અન ે ઘરઘરમાં
બઠેલેા ચવશ્વભરના શ્રોતાઓ ઝલુતી વ્યાસપીઠ
પરથી રજ ૂથતા ંસવંાદનું શ્રવણ કર ેએ ઘટના જ
ચવશ્વમા ંપહલેીવાર બની છ ેઅન ેએમા ંજોડાનાર
સહુ માટ ેધન્યતાનો અનભુવ કરાવનારી બની છ.ે
ઝલુતી વ્યાસપીઠ પર, તલગાજરડામા ં બસેીને
સવંાદ કયોગ, ચવશ્વમા ંપ્રમે - પ્રાથગના - પ્રસન્નતાનો
પ્રસાર કરી રહલેા પજૂ્ય મોરાચરબાપએુ.

હીંિકો એટલ ે ઘોચડયાથી ઘડપણ સધુીનો
માનવીનો સગંાથ. વ્યાસ શબ્દના ઘણા અથોગ મળે
છ.ે એની સાથ ેપીઠ શબ્દ જોડાય છ ેત્યાર ેબન ેછે
વ્યાસપીઠ શબ્દ, જનેો આપણી પરપંરામા ંઅથગ છ,ે
વિા ક ેકથાકારન ેબસેવાનું થથાન.

વડા પ્રધાન શ્રી નરને્દ્ર મોદીએ ૨૪ માિગની
સાજં ેભારતમા ં૨૫ માિગથી ૨૧ ચદવસ લોકડાઉન
જાહરે કયુું. આ જ ચદવસથી િિૈી નવરાચિનો
શભુારભં થયો. પજૂ્ય મોરાચરબાપએુ
તલગાજરડામા ં ચહિંક ે - ઝલુા પર બસેીન ે આ
ચદવસથી જ સવંાદનો આરભં કયોગ, ‘હચરકથા
સત્સગં’ રૂપ.ે આરભં ેજ પજૂ્ય બાપએુ કહ્યુ,ં ‘સભી
કો મરેા જય સીયારામ’ લોકડાઉન સદંભષે કહ્યું
‘લોકડાઉન હમ સબ ક ેલીય ેઅનષુ્ઠાન હ,ૈ જડૂ
જાય,ે પરૂી પ્રામાચણકતા સ ેસહયોગ કર.ે’

મારુ ંએ પરમ સૌભાગ્ય રહ્યુ ંછ ેક ેછકે ૧૯૭૭-
૭૮થી પજૂ્ય બાપનુી કથાનો હુ ંશ્રોતા રહ્યો છું.
હનમુાનજી મહારાજ અન ે તલગાજરડાની ભચૂમ
મારા માટ ેશ્રદ્ધયે રહ્યા છ,ે અન ેપજૂ્ય બાપનુા
સાચનધ્યમા ંસરૂ-શબ્દની યાિા પણ થતી રહી છ.ે

અંગત અનભુચૂતની વાત કરુ ં તો થવયં

અનશુાસનમા ંરહવેામા,ં નકારાત્મક ચવિારોથી દરૂ
રહવેામા,ં પરમતત્વ માિ આપણું જ નહીં સવગનું
કલ્યાણ કરશ ેજ એ શ્રદ્ધાન ેદ્રઢીભતૂ કરવામાં
‘હચરકથા સત્સગં’ે શબ્દાતીત અનભુચૂત આપી છ.ે
લોકડાઉન લબંાતું ગયું અન ેશ્રોતાઓની જીજ્ઞાસા
તથા પજૂ્ય બાપનુી થમૃચત આધાચરત સવંાદ આગળ
વધતો િાલ્યો. બાપનુી ઝલુતી વ્યાસપીઠની પાછળ
હચરયાળા વૃિો, ક્યારકે પખંીઓનો કલરવ અને
વાહનોનો અવાજ અન ેકરૂણામય-પ્રમેમય થવર,ે
ધીમધેીમ ેવહતેી પજૂ્ય બાપનુી વાણી. સવંાદ વળેા
પજૂ્ય બાપએુ એમના સદગરુૂ, પજૂ્ય ચિભવુન
દાદાન ેસતત યાદ કયાગ ન ેકહ્યુ ંક,ે ‘ગરુૂકપૃાથી જે
સમજ્યો ત ેસવંાદ કરુ ંછું.’ બાળપણના થમરણો
યાદ કરીન ેથનહેજળથી સભર થતી હતી એમની
આખંો. એક સમય ેપ્રાથચમક શાળાના ચશિક રહી
િકૂલેા પજૂ્ય બાપ,ુ એમની ૭૫ વષગની વય ેપણ
પોતાની અંદર ચવદ્યાથથીન ેજીવતં રાખ ેછ ેએ વાતની
અનભુચૂત ત્યાર ે થાય જ્યાર ે કટેલાક સવંાદોમાં
તઓેએ કહ્યુ ંક ે‘જ ેત ેસમય ેથમૃચતમા ંઆવતું ગયું
ત ેહુ ંનોંધતો રહ્યો છું’ અન ેએ નોંધ પર નજર
ફરેવીન ેબાપ ુસવંાદમા ંઆગળ વધતા જાય.

આટલા ચદવસોમા ંચવષયોનું વચૈવધ્ય એટલું કે
એક એક ચદવસના સવંાદ પર એક એક લખે લખી
શકાય. સવંાદમા ંપજૂ્ય બાપએુ કહ્યુ ંક ે‘સમજાને
કી િિેા નહીં હ,ૈ સમજાન ેનહીં આયા હુ,ં મરેા
પ્રવિન મરેા થવાધ્યાય હ.ૈ’ સવંાદમા ં જ પજૂ્ય
બાપએુ ‘મરેી ઝલુતી વ્યાસપીઠ’ શબ્દ ક્યારકે
કહ્યો અન ેઆ લખે લખવા અિરો મડંાયા. 

હીંિકા પર બસેનારનો અનભુવ છ ે ક ે ત
જટેલો આગળ જાય, એટલો જ પાછળ પણ જાય
અન ેદરચમયાન મધ્યમા ંઆવ ેત્યાર ેબસેનારના
પગ ધરતીન ેથપશષે... આ અનભુચૂત સાથ ેજ પજૂ્ય
બાપએુ કહ્યા હતા સવંાદમા ં‘મળૂ સાથ ેમહોબ્બત
રાખો...’ લોકડાઉનના બીજા િરણ સમય ેહચરકથા
સત્સગં સાભંળતા આખંો સજળ થઈ ન ે કઈંક
લખવા સહજ ભાવ જાગ્યો ત ેઆજ ેલોકડાઉનના
અંચતમ ચદવસોમા ંઆ શબ્દો લખાયા છ,ે ઝલુતી
વ્યાસપીઠના અજવાળા ંહૃદયમા ંઝીલાયા ંછ.ે

• િષુાર જોષી • 

હીંચકો આપણન ેસમજાિ ેછઃે મળૂ સાથ ેમહોબ્બત િાખો...
ક્યારકે પીિ સારી ન હોય, બોલર ખતરનાક

હોય ત્યાર ેબટે્સમને ેશું કરવું જોઈએ? ચિકટેના
શોખીન લોકો જાણ ેછ ેક ેઆવા સમય ેબટે્સમને
ચવકટે ટકાવી રાખવાની કોચશશ કર ે છ.ે જો
બચેટગં કરતી ટીમની ચવકટે ટકી જાય તો રન પણ
બન ેછ.ે સાજંનો સમય હોય, પીિ ધીમી થઇ ગઈ
હોય ત્યાર ેબટે્સમને ચવકટે
ટકાવી રાખવાની કોચશશ કરે
જથેી બીજ ેચદવસ ેરન બનાવી
શકાય. ટથેટ મિેમા ંઘણીવાર
એવું થાય છ.ે

આ સમય ેસચુનલ ગાવથકરની વાત યાદ આવે
છ.ે તઓે કહતેા ક ેહુ ંજયાર ેપીિ પર જાવ ત્યારે
એવો ચનણગય કરુ ંછું ક ેમાર ેબ ેચદવસ સધુી બચેટગં
કરવું છ.ે રન તો ચવકટે ટકાવી રાખો એટલે
બનવાના જ. બ્રાઇન લારાનો ૨૦૦૪નો ઇંગ્લને્ડ
સામનેો એ મિે યાદ છ ે જમેા ં તણે ે નોટઆઉટ
રહીન ે૪૦૦ રન બનાવલેા? તણે ેિણ ચદવસ સધુી
બચેટગં કરલેું. આરામથી પોતાની ચવકટે ટકાવી
રાખી અન ેઉતાવળ કયાગ ચવના, જયાર ેજયાર ેતક
મળી ત્યાર ેરન બનાવ્યા કયાગ. આ રીત ેધીરજથી,
આ વષગન ેપસાર થવા દો. ચવકટે ટકાવી રાખો.

૨૦૨૦નું વષગ આપણા સૌના માટ ેએવું જ છ.ે
ચવકટે ટકાવી રાખજો, રન તો ૨૦૨૧મા ંપણ બની
જશ.ે ગયા વષગના ચડસમે્બરથી શરૂ થયલે
કોરોનાનો ફલેાવો અત્યાર ેયકુમેા ંતો ઘટી રહ્યો
છ ે પરતં ુ અમચેરકા, બ્રાઝીલ, રચશયા અને
ભારતમા ંહજી ખબુ ફલેાયલેો છ.ે યકુ ેક ેઅન્ય
દશેો પણ સરુચિત થયા ન કહવેાય કમે ક ેકોઈની
પાસ ે તને ે અટકાવવા માટ ે વકે્સીન નથી. માટે
કોરોના કોઈન ેપણ થઇ શક ેછ,ે હજ ુપણ.

ભારતમા ં તો આ વષષે અનકે સમથયાઓ
એકસામટી આવી પડી. શરૂઆત કોરોનાથી થઇ.

૩૦મી જાન્યઆુરીએ પહલેો કસે સામ ે આવ્યો.
૩૦મી મ ેસધુીમા,ં એટલ ેક ેિાર મચહનામા ંબ ેલાખ
કસે અન ેપછી દસ ચદવસમા ંએક લાખ કસે થઇ
ગયા. ઉપરાતં વાવાઝોડું આવ્યું. ભકૂપં આવ્યો.
તીડનું જથૂ આવ્યું અન ેએવી નાનીમોટી કટેલીય
મશુ્કલેીઓ આ વષગમા ં આવી. છલે્લી ચિમાહી

નબળી હોવા છતા ંગયા વષષે
તો ૪.૨ ટકા જટેલો આચથગક
ચવકાસદર ટકી રહ્યો પરતંુ
આ વષષે શરૂઆત ખબુ
નબળી થઇ છ.ે લોકોની

નોકરીઓ જાય છ ેઅન ેધધંા બધં થઇ રહ્યા છ.ે
તવેું જ બીજા દશેોનું પણ છ.ે યકુનેી વાત

કરીએ તો કટેલાય હજાર લોકોની નોકરી ગઈ છ.ે
કટેલાયના ચબઝનસે બધં થઇ ગયા છ.ે ટકેસી
િલાવનારા, નાના રથેટોરન્ટ વાળા, છટૂક કામ
કરીન ેગજુરાન િલાવનારા લોકોન ેખબુ તકલીફ
વઠેવી પડી છ.ે અમકુ સરકારી મદદ તો મળી રહે
પરતં ુ બધાય તો તને ે લાયક ન હોય. આવા
લોકોની પાસ ેકોઈ જ રોજગારની તક ન રહી.

કટેલાય લોકોના ઘરની કમાઉ વ્યચિએ જીવ
ગમુાવ્યો. કોરોના થઈન ેજમેના જીવ ગયા તમેના
પચરવારન ેપણ કટેલી તકલીફ. અન ેતમેાયં જો તે
એકમાિ કમાઉ વ્યચિ હોય તો તો હવ ે પછી
પચરવારની હાલત શું થશ ેતનેી તો કલ્પના કરવી
પણ દઃુખદ છ.ે સરરેાશ જોઈએ તો આ વષગ બધા
લોકો માટ ેખબુ ખરાબ રહ્યુ ંછ.ે પીિ સારી નથી.
વાતાવરણ સારુ ંનથી. એક પછી ખલેાડી ક્લીન
બોલ્ડ થઇ રહ્યા છ.ે રમતમા ંટકી રહવેું મશુ્કલે છ,ે
રન બનાવવાની તો વાત જ શું કરવી. સક્સસે
અન ેગ્રોથ તો આવતા વષષે પણ થઇ શકશ.ે આ
સમય જ ‘સવાગઇવલ’નો છ,ે ‘ગ્રોથ’નો નચહ.

(અભિવ્યક્ત મતંવ્યો લખેકના અંગત છ.ે)

- રોચહત વઢવાણા
આરોહણ

વિપવિત સજંોગો છતા ં૨૦૨૦મા ંધીિજપિૂવક વિકટે
ટકાિી િાખજો, િન તો ૨૦૨૧મા ંપણ બની જશે

જ્યોતિષી ભરિ વ્યાસ
મષે રાતશ (અ,િ,ઇ) તસહં રાતશ (મ,ટ) ધન રાતશ (ભ,ફ,ધ,ઢ)

મીન રાતશ (દ,ચ,ઝ,થ) 

કુંભ રાતશ (ગ,શ,સ,ષ)િિુા રાતશ (ર,િ)

વૃષભ રાતશ (બ,વ,ઉ)

તમથનુ રાતશ (ક,છ,ઘ)

મકર રાતશ (ખ,જ)

વૃસ્ચચક રાતશ (ન,ય)

કન્યા રાતશ (પ,ઠ,ણ)

અઠવાડિક ભડવષ્ય
િા. ૨૦-૬-૨૦૨૦ થી ૨૬-૬-૨૦૨૦ 

આ સમયમા ંનાણાકંીય દૃચિએ
રાહત અનભુવવા મળ.ે
આરોગ્ય અન ે માનચસક
શાચંતની દૃચિએ પ્રચતકળૂ
સજંોગોનો સામનો કરવો પડ.ે
તથેી આ સમયમા ં ચિતંા તાણ
અન ે આવશે વધ.ે થવથથતા
ધારણ કરવી મશુ્કલેી બન.ે

પ્રયત્નોનું ફળ મળેવવા માટે
ધીરજ રાખવી પડશ.ે ઉન્નચતનો
માગગ ખલુ્લો થશ.ે ઉજ્જવળ
સફળતા મળશ.ે નાણાકંીય
મૂંઝવણો જણાશ.ે નોકચરયાતો
માટ ે આ સમય એકદંરે
સાનકુળૂ નીવડશ.ે વપેાર-
ધધંાના િિે ેલાભ વધશ.ે

તમારી અપિેાઓ મનમા ં જ
રહતેી લાગ.ે ઉદ્વગે વધશ.ે
ચિતંાનો અનભુવ થશ.ે
માનચસક શાચંત મશુ્કલેી જણાય.
આચથગક સજંોગ કટોકટીરૂપ
બન.ે આવક ઘટ,ે ખિગ વધ.ે
કરજનો ભાર હળવો કરવામાં
વાર લાગ.ે 

અશાચંત યા તો તગંચદલીના
પ્રસગંો ઓછા થશ.ે આનદં અને
ઉલ્લાસના પ્રસગંો વધશ.ે
સાનકળૂતાનો લાભ ઉઠાવજો.
આશાવાદી તકો મળેવી શકશો.
મનની મૂંઝવણો દરૂ થાય. લાબંા
સમયથી અટવાયલેા લાભ
મળેવી શકશો. 

મનોવ્યથામાથંી મચુિ મળશ.ે
ટને્શન હળવું થાય. સજગનાત્મક
પ્રવૃચિનો ચવકાસ થાય. કટેલાક
પ્રયત્નો સાકાર થતા ંઆશાથપદ
વાતાવરણ જણાશ.ે પડકારને
પહોંિી વળવા શચિ મળેવી
શકશો. નાણાકંીય સ્થથચત
સાનકુળૂ બનતી જણાશ.ે

કટલાક પ્રસગંોથી ઉત્પાત કે
અજપંો વતાગશ.ે લાગણીઓ કે
થવમાન ઘવાય તવેા પ્રસગંો પણ
બિેને બનાવશ.ે નાણાકંીય
પચરસ્થથચતમા ં સધુારો થઈ
શકશ.ે અગત્યની કામગીરી
સફળ થતા ં લાભ ઊભો થાય.
આવક કરતા ંજાવક વધશ.ે

અગત્યના મૂંઝવતા પ્રશ્નો હલ
થતાંઉત્સાહ વધશ.ે અટવાયલેા
કાયોગનો ચનકાલ આવ્ય ે પ્રગચત
થતી જણાશ.ે આચથગક પચરસ્થથચત
સામાન્ય રહશે.ે જરૂર કરતા ંવધુ
ખિગ - હાચન થાય. કરજનો ભાર
અકળાવશ.ે નવા મડૂીરોકાણને
ટાળવા જરૂરી છ.ે

આ સપ્તાહમા ં મનોસ્થથચત તગં
અન ે અશાતં રહશે.ે ધીરજ
રાખીન ે કામ કરશો તો
પચરસ્થથચત સાનકુળૂ અન ેસખુદ
બનાવી શકશો. ઉતાવચળયા
ઘાઘંા બનશો નહીં. આચથગક
રીત ે વધારાની આવક ઊભી
કરવા વધ ુમહનેત કરવી પડ.ે

માનચસક સખુ અન ેથવથથતાનો
અનભુવ. બિેનેી-વ્યથામાથંી
મચુિ મળ.ે સજગનાત્મક કાયોગથી
આનદં પ્રાપ્ત થાય. નાણાકીય
સ્થથચત તગં રહતેી જણાશ.ે
ધાયાગ લાભ અટકશ.ે વ્યવસ્થથત
આયોજન કરવા અન ેચવિારીને
ખિગ કેરોકાણ કરવા સલાહ છ.ે

સમય હવ ે મહત્ત્વના પ્રસગંોની
ઝલક દશાગવશ.ે અસ્થથરતાના
માહોલમાથંી મિુ બનશો.
પરુુષાથગનું મીઠું ફળ મળશ.ે
નોકચરયાતોન ેઅશાચંત જણાશ.ે
ઉપરી અમલદારો સાથ ેવિૈાચરક
મતભદેો સજાગતા માનચસક
તણાવ વધતો જણાશ.ે 

માનચસક ઉગ્રતા અન ેઆવશેને
કાબમૂા ં રાખજો. કોઈન ે કોઈ
કારણ ે મનનો બોજો તાણ
વધશ.ે અન્ય સાથ ે ઘષગણો ન
જાગ ે ત ે જોવું રહ્યુ.ં ઉતાવળા
પગલાના કારણ ે પથતાવું પડ.ે
નાણાકીય મૂંઝવણ હજ ુ ખાસ
દરૂ થાય તમે જણાતું નથી. 

ચિતંાના વાદળો ચવખરેાશ.ે
મનોબળ થવથથ બનશ.ે
ચવપરીત સજંોગોમાથંી માગગ
મળશ.ે નાણાકંીય દૃચિએ જે
તકલીફો જણાશ ેતમેાથંી બહાર
નીકળવાનો માગગ મળ.ે ખિગ માટે
જરૂરી નાણાનંી વ્યવથથાઓ
કરી શકશો.

કકક રાતશ (ડ,હ)

‘નાસા’ના ૨૦૨૪ના સમાનવ તમશન માટ ેચદં્રનો
સૌપ્રથમ રગંીન ભથૂિરીય નક્શો િયૈાર

ઈતિહાસમા ંસૌપ્રથમ વખિ ચદં્રનો
સપંણૂણ ભથૂિરીય નક્શો િયૈાર
કરાયો છ.ે ભૌગોતિક સ્થથતિને
આધાર ેઊમરેાયિેા રગંોન ેકારણે
આ નક્શો કોઈ તચત્રકારની
અદ્ભિૂ કિાકતૃિ હોય િવેો વધુ
િાગ ેછ.ે આધતુનક સમયમા ંહવે
ચદં્રના ભૌગોતિક તવથિારોની વધુ
ચોક્કસ માતહિી મળી છ ેઅન ેિનેા
થકી જ આ નકશો િયૈાર કરવાનું
શક્ય બન્યું છ.ે એતરઝોનામાં
આવિેા અમતેરકાના ભૌગોતિક
સવવેના અવકાશી-ભથૂિરીય
તવજ્ઞાન કને્દ્ર દ્વારા આ
મહત્ત્વાકાિંી પ્રોજકે્ટન ેપરૂો કરાયો
છ.ે આમ િો ચદં્રની માપણી
અગાઉ ઘણી વખિ થઈ ચકૂી છ,ે
પરિં ુઆ પ્રથમ વખિ પ્રમાણભિૂ
ભથૂિરશાથત્રીય વઝણન છ.ે વધમુાં
િમેા ંઆધતુનક માતહિી પણ
ઉમરેાઇ છ.ે આ અદભિૂ નક્શો
િયૈાર કરવા વજૈ્ઞાતનકોએ ચદં્રના
અગાઉ છ નક્શાનો ઉપયોગ કયોણ
હિો અન ેિમેન ેભગેા કરીન ેઆ
નક્શો િયૈાર કયોણ છ.ે અગાઉના
છ નક્શા પણ ચદં્રની હજારો
િસવીરો એકઠી કરીન ેબનાવાયા
હિા. ‘નાસા’એ વષણ ૨૦૨૪મા ંચદં્ર
પર સમાનવ તમશનની િયૈારી શરૂ
કરી છ,ે જમેા ંઆ નક્શો ઉપયોગી
સાતબિ થશ.ે ‘નાસા’ આ
તમશનમા ંઅંિરીિ યાનન ેદતિણ
ધ્રવુની નજીક ઉિાર ેિવેી શક્યિા
છ.ે વજૈ્ઞાતનકોન ેત્યા ંરહિેા ચદં્રના
બરફમા ંતવશષે રસ છ.ે અગાઉ
ઇ.સ. ૧૯૬૦મા ંપણ ચદં્રનો નક્શો
બનવવાનો પ્રયાસ થઈ ચકૂ્યો છ.ે
જોક,ે આધતુનક ટકેનોિોજી અને
માતહિીન ેકારણ ેહવ ેવધ ુચોક્કસ
અન ેઅસરકારક નક્શો િયૈાર
થઈ શક્યો છ.ે

ચદં્રની ડાબી બાજુ

ચદં્રની જમણી બાજુ
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આ·Цº ±¿↓³

ઓ¸ ³¸: ╙¿¾Ц¹§¹ĴЪ કжæ®

He leaves behind: 
Wife: Joshna

Siblings: Subhashbhai and Kalpna, Pradipbhai and Bina, Saileshbhai and Nileshwari, Nitinbhai and
Nila, Chetnaben and Naresh and Rashmiben. 

Children: Mirali, Bhumika and Chirag.
Nieces and nephews: Dhaval, Kruti, Pinku, Chinnare, Tusi, Mansie, Rakesh, Roshni, Ajay and Jamie.

Grandchildren: Ria, Ruby, Shay, Kaeya, Amaaya, Zianna, Isabelle, Aari, Rayan and Araliya.
Contact : Joshna Patel 07907 634392

D.O.B: 
5/10/1949

Demise:
13/06/2020

╙¢╙º¿·Цઇ ¿કЮ·Цઇ ´ªъ» (Âђ╙§ĦЦ)
Mr Girish Shakubhai Patel (Sojitra)

Âђ╙§ĦЦ³Ц ¸а½¾¯³Ъ ÃЦ» ÂЦઉ° એ×¬ ÂЪ Щç°¯ અ¸ЦºЦ ´º¸ ´аË¹ ╙´¯ЦB ĴЪ ╙¢ºЪ¿·Цઇ ¿કЮ·Цઇ ´ªъ»³Ьє ¯Ц.∞∩ §а³³Ц ºђ§
અ®²Ц¹Ь↨ ╙³²³ °¯Цє અ¸Цºђ Â¸Ġ ´╙º¾Цº A¬Ц ¿ђક¸Цє ¬б¶Ъ ¢¹ђ ¦щ.  Ĭщ̧ Ц½ ´╙¯, ¾ЦÓÂà¹Â·º ╙´¯ЦĴЪ ¯°Ц ç³щÃЦ½ ±Ц±ЦB ¡а¶
§ ╙¸»³ÂЦº, ÃÂ¸Ь¡Ц અ³щ આ³є±Ъ ç¾·Ц¾³Ц Ã¯Ц. ÂЬ¢є╙²¯ ²а́ Â½Ъ³Ъ §щ̧  ç³щÃ λ´Ъ ÂЬ¾ЦÂ ĬÂºЦ¾Ъ Â¾↓³Ц è±¹¸Цє અ³ђ¡Ьє ç°Ц³
ĬЦØ¯ કºЪ ¢¹Ц ¦щ. ´º¸કж́ Ц½Ь ´º¸ЦÓ¸Ц ÂÕ¢¯ ╙´¯ЦĴЪ³Ц ´аÒ¹ЦÓ¸Ц³щ ¿Цΐ¯ ¿Цє╙¯ આ´щ એ§ ĬЦ°↓³Ц. ૐ ¿Цє╙¯: ¿Цє╙¯: ¿Цє╙¯:

It is with great regret that we announce the sad passing of a beloved husband, father and grandfather, Mr Girish
Shakubhai Patel of Sojitra on Saturday 13th June 2020.

He had a very kind heart and was a gentle souled man who made everyone around him laugh. He was one of a kind
and a very generous person. He was very wise and full of knowledge. He had many stories to tell and had plans to see
the world.

Dad, thank you for giving us the best childhood and life. You worked so hard to give us everything we ever wanted
and you never said no to us. You’re free to go on all those holidays you wanted to go on. We love you always.

Jai Shri Krishna Om Shanti, Shanti, Shanti 

આ·Цº ±¿↓³

╙». આ´³Ц કЮªЭѕ¶Ъ§³ђ

D.O.B: 
4/9/1969

Patna, India
Demise:

15/4/2020
Watford, UK

Shree Himanshu Thakorbhai Patel
અÓ¹є̄  ±Ьњ¡ ÂЦ°щ §®Ц¾¾Ц³Ьє કы ¸ЦºЦ ¹Ь¾Ц³ ´ЬĦ ÃЪ¸Цє¿Ь³Ьє ∞≈ એ╙Ĭ», ∟√∟√³Ц ºђ§ ÃђЩç´ª»¸Цє ±Ьњ¡±

અ¾ÂЦ³ °¹Ьє ¦щ. અ¸ЦºЦ ´╙º¾Цº ઉ´º આ¾Ъ ´¬ъ» આ આ£Ц¯§³ક ´½ђ¸Цє Â¢Цє-Âє¶є²Ъઓ, ç³щÃЪ§³ђ અ³щ
╙¸Ħђએ ઈ-¸щઈ», µђ³ કы ªъÄÂ ¸щÂщ§ ˛ЦºЦ ¿ђકÂє±щ¿Цઓ ´Ц«¾Ъ અ¸³щ આΐЦ³ આ´Ъ ÂÕ¢¯³щ ·Ц¾·ºЪ
ĴˇЦє§╙» અ´↓³Цº Âѓ કђઈ³щ એ³Ц ±Ьњ¡Ъ ╙´¯Ц ÃЦ╙±↓ક આ·Цº ¸Ц³щ ¦щ.

¶щ ±ЪકºЦઓ³ђ ╙´¯Ц આ¸ અ¥Ц³ક ¥Ц»Ъ §¯Цє અ¸ЦºЦ કЮªЭѕ¶¸Цє ³ ´аºЦ¹ એ¾Ъ ¡ђª ´¬Ъ ¦щ.
´º¸કж́ Ц½Ь ´º¸ЦÓ¸Ц ÂÕ¢¯ આÓ¸Ц³щ ÂÕ¢╙¯ આ´щ અ³щ અ¸ЦºЦ કЮªЭѕ¶Ъ§³ђ³щ આ આ£Ц¯ Hº¾¾Ц³Ъ

¿╙Ū આ´щ એ¾Ъ ĬЦ°↓³Ц.
ૐ ¿Цє╙¯: ¿Цє╙¯: ¿Цє╙¯:

Thakorbhai D. Patel (Father)
Jignasha H. Patel (Wife)
Late Hansaben T. Patel (Mother)
Rameshbhai R. Patel (Fua)
Lataben R. Patel (Foi)
Harshadbhai D. Patel (Kaka)
Bhaveshbhai V. Patel (Brother-in-law)
Naimesha B. Patel (Sister)
Hamendra T. Patel (Brother)

Yogeshwari H. Patel (Sister-in-law)
Diptesh R. Patel (Cousin)
Rajesh R. Patel (Cousin)
Dakesh H. Patel (Cousin)
Twinkle Patel (Cousin)
Dimple Patel (Cousin)
Viresh H. Patel (Son)
Viraj H. Patel (Son)
Mehul H. Patel (Nephew)
Nehal B. Patel (Nephew)

Address:
158, St. Alban’s Road
Watford, WD24 4FT
Mob: 07853 134 226

ધમમના નામ ેચાલતા ધતતગં સામ ેસામ ેઅવાજ ઉઠાવનાર પકંજ
તિવદેીન ેઅંજતલ આપવા સોમવાર ેલડંનમા ંઓનલાઇન પ્રાથમનાસભા
યોજાઇ હતી. આ શ્રદ્ધાજંતલ સભાનું આયોજન કરનાર તવનભુાઇ
સચાણીયાએ જણાવ્યું હતું ક ે૧૫મી જનૂ એટલ ેએક વીર પકંજ
તિવદેીનો શહાદત તદન. સ્વાધ્યાય પતરવારના કચ્છ ૨૦૦૧ના દાન
ભ્રષ્ટાચાર, અમદાવાદ ભાવતનજમરના મતંદરના દરવાજા પ્રજા માટે
કાયમી ધોરણ ે ખોલવા, અંધ અનયુાયીઓન ે માફિયા બનાવીને
ગનુાહીત કત્યો માટ ેપ્રરેવા સતહતના મદુ્દ ેજોરદાર તવરોધ કરનાર
અન ેસપુ્રીમ કોટટ સધુી જીતી જનાર પકંજ તિવદેીની અમદાવાદમાં
દગાથી હત્યા થઈ હતી. 

સ્વ. પકંજભાઇની પણૂ્યતતતથ તનમીત ેતવનભુાઇ દર વષષે ૧૫ જનૂે
લડંનમા ંશ્રદ્ધાજંતલ સભાનું આયોજન કર ેછ.ે જોક ેઆ વખત ેકોરોના
મહામારીના કારણ ે ઓનલાઇન શ્રદ્ધાજંતલ સભા યોજાઇ હતી.
યટુયબુના માધ્યમથી યોજાયલેી આ ઓનલાઇન સભામા ં તવશ્વના
તવતવધ દશેોમાથંી લોકો જોડાયા હતા. દર વષમની જમે આ વષષે પણ
પ્રખર તચતંક-લખેક-વક્તા પદ્મશ્રી ગણુવતંભાઈ શાહ ે ગજુરાતના
વડોદરાથી આ શ્રદ્ધાજંતલ સભાન ે સબંોધીન ે પોતાના ક્રાતંતકારી
તવચારો રજ ૂ કયામ હતા. શ્રી ગણુવતંભાઈએ પોતાના વક્તવ્યમાં
દતુનયાભરના જનૂા સ્વાધયાયીઓની સાથ ેસાથ ેસી. બી. પટલે, લોડટ
તભખ ુપારખે વગરેને ેપણ યાદ કરયા હતા.
શ્રદ્ધાજંલિ સભા આપ આ યટુયબૂ લિકં મારફત ેલિહાળી શકશો.

https://bit.ly/2C7c27q અિ ેhttps://bit.ly/3hzeBiY

સ્વ. પકંજ વિવદેીની
ઓનલાઇન સ્મરણાજંવલ સભાવિટીશ એકડેમેી ઓફ ફફલ્મ એસડ

ટવેલવવઝન આટડસ (BAFTA) ‘બાફટા’ના
ચરેમનેપદ ે ૩૫ વષવના યવુાન કષ્ણસેદુ
મજમૂદારની વનમણુંક થઇ છ.ે  BAFTAના ૭૩
વષવના ઇવતહાસમા ં િથમવાર વબનગૌર
વ્યવિની ચરેમને તરીક ેવરણી કરાઇ છ.ે આ
ઐવતહાવસક ઘટનાન ે સવવત્રથી આવકાર
સાપંડી રહ્યો છ.ે કોવવડ-૧૯ના કારણ ેગત ૨
જનૂ ેડીજીટલ વાવષવક સભા યોજાઇ હતી જમેાં

મળૂ કલકિાના ભારતીય યવુાન કષ્ણસેદ ુ મજમૂદારની સવાવનમુતે
પસદંગી કરવામા ંઆવી હતી.

મજમૂદાર ત્રણકે વષવથી BAFTAના ડપ્યટુી ચરે હતા અન ેહવ ેતઓે
હવ ેત્રણ વષવ ચરેમને તરીક ેકાયવરત રહશે.ે તઓે EMMY વવજતેા અને
BAFTA નોમીનટેડે ટવેલવવઝન િોડ્યસુર અન ેડાયરકેટર છ.ે તઓે
છલે્લા ૧૪ વષવથી કષ્ણસેદ ુસાથ ેસકંળાયલેા છ.ે તઓે ૨૦૦૬ થી ૨૦૧૦
દરમ્યાન લનનીંગ અન ેનવી ટલેસેટ સવમવતના અધ્યક્ષ અન ે૨૦૧૫થી
૨૦૧૯ ટવેલવવઝન સવમવતના અધ્યક્ષ રહ્યા છ.ે કષ્ણસેદ ુEMMY વવજતેા
અન ેBAFTA નામાફંકત ટવેલવવઝન વનમાવતા-વનદદેશક છ.ે

કષ્ણસેદએુ એક મલુાકાતમા ંજણાવ્યું ક,ે “BAFTAના ચરેમને પદે
ચૂંટાવું એ ખબૂ સસમાનની વાત છ ેઅન ેપીપા હવેરસના પગલ ેએમના
ઉત્કષૃ્ટ કાયવકાળનું પાલન કરવા િવતબધ્ધ છું. પીપાએ બતાવલેી
ડાયનવેમક લીડરશીપન ેહુ ંટ્રીબ્યટુ કરુ ંછું. ટવેલવવઝન અન ે ફફલ્મ
ઉદ્યોગ માટ ેઆ વષવ મશુ્કલેભયુું અન ેઅશાવંતભયુું છ ેપરતં ુપીપા,
BAFTAના િવતભાશાળી અન ેિવતબધ્ધ કમવચારીઓ અન ેસભ્યો સાથે
કાયવરત બનીન ેહુ ં ઇચ્છ ુછું ક ેકોવવડ-૧૯ પછી ટીવી અન ે ફફલ્મ
ઉદ્યોગન ેફરી ધબકતો કરવાનો BAFTAનો મખુ્ય ઉદ્દશે છ.ે એ માટે
ખાસ અગત્યનું છ ેક ેઅમ ેતમામ બકેગ્રાઉસડ અન ેજાવતઓના, રગંના
લોકોન ેસમથવન આપીએ.”

કષ્ણસેદએુ ૨૦૧૨મા ંવરચાડડ યઇે સાથ ેમળીન ેથવતતં્ર િોડકશન
કપંની ME plus U િોડકશસસ થથાપી હતી. તમેન ેડોવમવનક સવેજે
ડ્રામા વસરીઝ I AM For ચનેલ-4 અન ેઇસટરનશેનલ EMMY વવજતેા
કોમડેી Hoff the Recordનું વનમાવણ કયુું છ.ે ઉપરાતં Sick of it કોમડેી
ડ્રામા અન ેMoaning of life વસરીઝના તઓે એકઝીકયટુીવ રહ્યા છ.ે
કષ્ણસેદ ુમજમૂદારનો જસમ સાઉથ વલે્સમા ંથયો છ.ે એમના તબીબ
વપતા ૧૯૬૦ના અરસામા ંકલકતાથી યકુ ેઆવ્યા હતા અન ેતઓેએ
૪૦ વષવ સધુી NHSના જીપી તરીક ેફરજ અદા કરી છ.ે

વષ્ણવ સઘં-યકુ ેતરફથી
નોથથ વસે્ટ NHS ટ્રસ્ટને
£૨૫૦૦૦નો ચકે અપથણ

વષ્ણવ સઘં યકુ ે(VSUK) દ્વારા ગત ૧૭ એવિલમા ંશરૂ કરાયલે
NHS કોવવડ-૧૯ ફડંરઝેીંગ િોજકેટન ેઅભતૂપવૂવ સફળતા સાપંડી
છ.ે કોરોનાગ્રથત દદદીઓના ઇલાજ માટ ે ઉપયોગી ઇકવીપમસેટ માટે
સહાય રૂપ થવા વષૈ્ણવ સઘં યકુ ેતરફથી ૨૫૦૦૦ પાઉસડ એકત્ર
કરવા આ િોજકેટ લોસચ કરાયો હતો. જને ે હરેોના મયેર
કાઉન્સસલર વનવતન પારખે દ્વારા ટકેો અપાયો હતો. VSUKના આ
િોજકેટન ે વધાવી ૧૮ મ ે સધુીમા ં ૧૫૦થી વધ ુ સહયોગીઓના
સહકારથી આ િોજકેટન ેસફળતા સાપંડી હતી. ગત ગરુૂવાર ે- ૧૧
જનૂ ેબપોર ેહરેો ખાત ેશ્રીનાથધામ હવલેી એસડ કોમ્યવુનટી સસેટરમાં
લડંન નોથવ-વથેટ NHS ટ્રથટના ચીફ એકઝીકયટુીવ, ચીફ ફાયનાસસ
ઓફફસર અન ેવસવનયર મમે્બરોની ઉપન્થથવતમા ંવષ્ણવ સઘં યકુનેા
ચરેમને અન ેટ્રથટીઓએ NHS ટ્રથટન ે૨૫૦૦૦ પાઉસડની માતબર
રકમનો ચકે અપવણ કયોવ હતો. હરેોના રોઝલીન ક્રસેસટ પર
અનકેવવધ િવૃવિથી કાયવરત શ્રીનાથધામ હવલેીના ચરેમને અને
ટ્રથટ બોડડન ેઆ સફળ િોજકેટ બદલ હરેોના મયેરશ્રી વનવતન પારખેે
અવભનદંન પાઠવ્યા હતા.

તસવીરમા ંVSUKના ચરેમને સભુાષભાઇ લાખાણી NHS નોથથવસે્ટ લડંન
ટ્રસ્ટના ચીફ એકઝીકયટુીવ ક્રીસ બોવ્નન ેચકે અપથણ કરી રહ્યાા છ ેત્યારે

VSUKના ંટ્રસ્ટી મીનાબને પોપટ તથા શીલબુને પટલે અન ેવવકાસ સોઢા તથા
(ડાબી બાજ)ુ જોનાથન રીડ (ચીફ ફાયનાન્સ ઓફીસર) ઉભલેા જણાય છ.ે

BAFTAના ચરેમને પદ ેસૌ પ્રથમવાર
ભારતીય કષૃ્ણને્દ ુમજમૂદાર
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BAPS શ્રી પિાવિનારાયણ સપંથાના િડા પ.ૂ િહતં પિાિી હાિ
નનેપરુ ખાત ેવબરાજિાન છ.ે તઓે ૨૧ જનૂ, રવિિાર સધુી નનેપરુ
ખાત ેજ વિચરણ કરશ.ે પજૂ્ય યોગીજી િહારાજ યકુિેા ંપધાયાો તનેી
૫૦િી િષોગાઠંની ઉજિણી પ.ૂિહતં પિાિીની વનશ્રાિા ં કરિાિાં
આિી રહી છ.ે

BAPS દ્વારા ‘યોગીજી ઈન
યકુ’ેની ઉજવણી    

SPECIAL OFFER………..  SPECIAL OFFER

•  MOT for Car, Van and Minibus 
•  Full Servicing 
•  Mechanical
•  Body Work Specialist
•  Courtesy Car Available

A & B Motors 

5 B Watkin Road, Wembley Stadium Estate
Wembley, Middx , HA9 0NL Tel : 020 8902 2292

Open : Monday to Saturday 

ÃЦ» Tanzania ºÃщ̄ Ц 47 ¾Á↓³Ц Single ¢Ь§ºЦ¯Ъ
¹Ь¾ક. §щ®щ Accountancy Diploma કºщ» ¦щ
¯°Ц ¯щ³Ьє Family UK ¸Цє ¦щ ¸Цªъ Single અ°¾Ц
Divorcee (with no kids) ¿ЦકЦÃЦºЪ F¾³ÂЦ°Ъ
§ђઈએ ¦щ. ¾²Ь ╙¾¢¯ ¸Цªъ અ¸Цºђ Contact કºђ.¸є¢» µыºЦ ¸щºщ§ Ú¹Ьºђ

»Æ³ ╙¾Á¹ક

Tel: 07308 303 059 or 07448 622 136
Email: humnebanadijodi@hotmail.com

For Registration and Membership Visit us on any Saturday 
between 11 a.m. and 3 p.m. by Appointment Only

Personalised Car
Number Plates For Sale

For more details contact : Nilesh Jhala
Mobile +447798708118 or
nileshjhala63@gmail.com

N1 LUU - £6000
(Nilesh, Nikhil, Nimesh)

BBOOTTHH OONN RREETTEENNTTIIOONN CCEERRTTIIFFIICCAATTEESS
Calling all Car Enthusiasts

S111 VVY - £3500
(Shiv, Shivraj, Shankar, Shivani, Shivrani)

        

લંડનઃ વિલ્સડન િવંિર ખાતે
પાટોત્સિ ૨૦૨૦નું આયોજન
કરિાિા ંઆવ્યું છ,ે જ ેઅંતગોત શ્રી
ઘનચયાિ િીિામૃત સાગર
યોજાશ.ે 

સિગ્ર કાયોિિનું આયોજન
રવિિાર ૨૮િી જનૂથી િઇને
રવિિાર ૫િી જિૂાઈ ૨૦૨૦ સધુી
કરિાિા ં આવ્યું છ.ે કાયોિિ
િરવિયાન િરરોજ સાજં ેપારાયણ
તથા સાપંકવૃતક કાયોિિો તિેજ
િાઇિ ભજન શો પણ યોજિાિાં
આિશ.ે પાટોત્સિિાં
સહયજિાનપિ િાટ ે૧૨૫ પાઉન્ડ
જ્યારે વિલ્સડન િવંિર પાટોત્સિ
કથા ભજૂ ખાત ેયજિાનપિ િાટે
૧૫૦ પાઉન્ડ વનધાોવરત કરિાિાં

આવ્યા છ.ે પાટોત્સિ િરવિયાન
તથા ત્યારબાિ ફોન અથિા
ઓનિાઇન િાન - થાળ નોંધાિી
શકો છો. સપંથા િારા જણાિાયુંછે
ક ેપાટોત્સિ તથા િાન અંગ ેિધુ
જાણકારી િાટ ેસપંથાની િબેસાઇટ
www.sstw.org.uk/online-
donationની િિુાકાત િિેા
અથિા કુરજીભાઈ કેરાઈ 07956
278 402 / કુરજીભાઇ વેકદરયા
07836 798 946 / અવદનશભાઈ
વેકદરયા 07774 666 861નો
સપંકક કરિા જણાિાયું છ.ે
વિલ્સડન િવંિર િશોનાથટીઓ િાટે
હાિ ખલુ્િુંિકૂાયું નથી. 

વધુ દવગત માટે જૂઓ
જાહેરખબર પાન નં ૧૧.

વવલ્સડન સ્વાવમનારાયણ મવંદર
ખાતેપાટોત્સવનું આયોજન

પશ્ચચમી જગતના પ્રથમ સ્વામીનારાયણ મંદિરની ૫૦મી વષિગાંઠ
લંડનઃ પરિ પજૂ્ય યોગીજી
િહારાજ િષો ૧૯૭૦િા ં ૧૨
પિાિીઓ સાથ ેયકુ ેઆવ્યા હતા.
એ પ્રથિ અિસર હતો ક ે તે
સિય ેપિાિીનારાયણ સપં્રિાયના
પિાિી િશેની િિુાકાત ે આવ્યા
હોય. પોતાના િોઢ િવહનાના
રોકાણ િરવિયાન યોગીજી
િહારાજના હપત ે ઇસવિગં્ટન,
નોથો િડંનિા ં િવંિરનું ઉિાટન
કરિાિા ંઆવ્યું હતું. આ િવંિર
પસ્ચચિ જગતનું સૌપ્રથિ
પિાિીનારાયણ િવંિર હતું.
યોગીજી િહારાજ ે ભક્તોની
ઇચ્છાન ે િાન આપીન ે યકુનેા
અનકે પથળોની પણ િિુાકાત
િીધી હતી.

યોગીજી િહારાજ યકુિેાં
પધાયાો ત ેઅિૌકકક ઘટનાન ે૫૦
િષો પણૂો થતા ંસપંથા િારા તનેી
ઉજિણી થઇ રહી છ.ે િતોિાન
પવરસ્પથવતન ે ધ્યાનિા ં રાખીને
સપંથા િારા આ ઐવતહાવસક
ઉજિણીનું િવૈિકપતર ેરવિિાર -
૧૪ જનૂ ેિબેકાપટના િાધ્યિથી
ઉજિણી કરાઇ હતી. યકુિેાં
પ્રથિ િવંિરન ેખલુ્િું િકુાયાન ેઆ
વિિસ ે ૫૦ િષો પણૂો થયા છ.ે
ઉજિણી િરવિયાન આ
ઐવતહાવસક પ્રિાસના િિુોભ
િીવડયો ફટૂજે, તસિીરો, પત્રો
અન ે ઓવડયો રકેોવડિંગને

િપતાિજેી કફલ્િ પિરૂપ ે રજૂ
કરાયા હતા. જિેા ં િવરષ્ઠ
ભક્તો, પિાિીઓ, પરિ પજૂ્ય
પ્રિખુ પિાિી િહારાજ અન ેપજૂ્ય
િહતં પિાિી િહારાજની
િિુાકાતનો પણ સિાિશે થાય
છ.ે આ પ્રસગં ેઇસવિગં્ટન િવંિર
ખાતનેી અસિ પ્રવતિાઓ સિક્ષ
આરતી પણ એિા સિય ે જ
કરાઇ હતી જ ેબરોબર ૫૦ િષો
અગાઉ ૧૨.૨૨ કિાક ેકરિાિાં
આિી હતી. આ પ્રસગં ે ભવ્ય
અન્નકટૂ પણ ધરાિાયો હતો. 

સિગ્ર યકુિેા ં આ પ્રસગંે
વિવિધ પથળોએ સત્સગં સવહત
િતં્રોચ્ચાર સવહતના વિવિધ
કાયોિિો યોજાયા હતા. જિેાં
વિશાળ સખં્યાિા ં ભક્તો

ઓનિાઇન સાિિે થયા હતા.
પજૂ્ય યોગીજી િહારાજ
યગુાન્ડાથી ૨૩ િ ે૧૯૭૦ના રોજ
િડંન પધાયાો હતા. તિેની આ

િિુાકાત ે પથાવનક નાગવરકોની
સાથ ે સિાચાર િાધ્યિોિાં
વજજ્ઞાસા જગાડી હતી. તિેની
િિુાકાતન ે આિરી િતેા
અહિેાિો બીબીસી અન ે સન્ડે
ટાઇમ્સ સવહતના આતંરરાષ્ટ્રીય
િાધ્યિોિા ંપ્રકાવશત થયા હતા.

પજૂ્ય યોગીજી િહારાજે
બનેબરી, િપેટર, િફબરો,
િટુન, કને્ટની સાથ ે િડંનના
અનકે પથળોની િિુાકાત િઇને
ત્યાનંા ભક્તો તથા િહિેાનોને
આશીિોચન આપ્યા હતા. આ
ઉજિણીન ે અનિુક્ષીન ે પજૂ્ય

િહતં પિાિીએ પણ પોતાનો
િીવડયો સિંશેો પાઠવ્યો હતો.
ઉજિણી િરવિયાન આ િીવડયો
સિંશે પણ પ્રસાવરત કરાયો હતો.

બાલમ સત્સંગ મંડળના વૈષ્ણવજનોભારત અન ેવિટનના જરૂરતમદંોની મદદ ે
કોરોના િહાિારીના આ કપરા સિયિા ંજરૂરતિિંોન ેિિિરૂપ

થિાના ઉિિા ઉદ્દશે સાથ ેસાઉથ િડંનના બાિિ સત્સગં િડંળના
તિેજ કને્ટના િષૈ્ણિોએ ચવેરટી ફડં એકત્ર કયુું હતું. આિાથંી
૩૪૭૯ પાઉન્ડની રકિ િલ્િભ યથુ ઓગગેનાઈઝશેન સપંથાના
િાધ્યિથી ભારત િોકિી અપાઇ હતી. જિેાથંી અનકેવિધ
સિેાકીય કાયોો હાથ ધરાયા હતા. જ્યાર ેબાકી િધિેી રકિિાથંી
અહીં વિટનિા ંસિેાકાયોો હાથ ધરિાિા ંઆવ્યા હતા. જિેા ંસાઉથ
િડંનની હોસ્પપટિિા ંહોટ ફડુ વિલ્સ, સેંટ જ્યોવજોસ હોસ્પપટિિાં
કળેા અન ેસફરજન જિેા ફળોના બોસ્સસસ, હર ેકષ્ણ િવંિરિાં
ગાયોના ઘાસચારા િાટેરોકડ સહાય િગરેનેો સિાિશે થાય છ.ે
આ ઉપરાતં ભારતિા ંજરૂરતિિંોના પગના પાચં ઓપરશેનો િાટે
પણ આવથોક સહાય િોકિિાિા ંઆિી હતી.

બાિિ સત્સગં િડંળ િારા હાથ ધરાયિેા આ સિેાકાયોોિાં
યોગિાન આપનાર સહુ કોઇ િષૈ્ણિજનો પ્રત્ય ે સપંથાના
હોદ્દિેારોએ અંતઃકરણપિૂોક આભારની િાગણી વ્યક્ત કરી છ.ે
હોદ્દિેારોએ એક વનિિેનિા ંજણાવ્યું છ ેક ેિાનિતાના આ ઉિિા
કાયોિા ંિિિરૂપ થિા બિિ આપ સહુન ેખબૂ ખબૂ ધન્યિાિ. સાથે
સાથ ેજ અિ ેભગિાનન ેપ્રાથોના કરીએ છીએ ક ેઆ સત્કાયોોિાં
િિિરૂપ થનાર સહુ કોઇન ેસખુ-શાવંત-સમૃવિ અપગે.

સ્વસ્થ રહો, સરુદિત રહો.

૧૯૭૦માં યુકેની મુલાકાત વેળા ૧૪ જૂને ઇસદલંગ્ટન, નોથિ લંડનના
મંદિરમાં પૂજા કરતા પૂ. યોગીજી મહારાજ સાથે અન્ય સંતો.

મંદિરની સ્થાપનાને ૫૦ વષિ પૂણિ થયા તે પ્રસંગે ૧૪ જૂને 
પૂજા-આરતી કરતા સ્વામીજી

- જ્યોત્સના શાહ
પ્રોપટટી િ-ેિચે તિેજ ફાઇનાન્સ ક્ષતે્ર ેકાયોરત હરેોની સવુિખ્યાત

‘િજેર એપટટે’ એજન્સીના શ્રી વિનશેભાઇ સોનછત્રાના ૨૨ િષોના સપુતુ્ર
વચ. નીિના હૃિયિા ં પણ કોરોના િહાિારીના સઘંષોિા ં ઝઝિૂી
રહિેાઓની િિિ િાટ ેકરુણા જાગી. નીિ ેપોતાની વિત્ર વશિાની પટિેને
કકગં્સ કોિજે હોસ્પપટિ િાટ ે ફડૂની જરૂવરયાતિા ં ફાળો નોંધાવ્યો
ત્યારથી એન ેપણ થયું ક ેિાર ેNHS પટાફ િાટ ેકઇંક કરિું જોઇએ.

નીિ ેફડંફાળાની શરૂઆત પોતાની િજેર એપટટે ઓકફસિાથંી કરી
૧૦૦૦ પાઉન્ડ એકત્ર કયાો. આ કાયોિા ંઓકફસનો સહયોગ સાપંડ્યો
અન ેઅન્ય ઉિારિના િાતાઓએ પણ પોતાનો ફાળો આપ્યો, જથેી
નીિનો ઉત્સાહ િધ્યો. નીિ ે NHS પટાફ િાટ ે૩૦૦૦ PPE કકર્સ
ખરીદ્યા. જ ે NHS ટ્રપટની નોથોિીક પાકક હોસ્પપટિ, રોયિ િોમ્પટન,
િટૂન, સને્ટ િાકકસ હોસ્પપટિ, શફેડડ બશુ િવેડકિ સને્ટર, િીજ િોટર
સજોરી અન ેઅન્ય અનકે હોસ્પપટિોિા ંએ સાધનોનું વિતરણ કરશ.ે

એ ઉપરાતં પીઝા હટ પાસથેી િાન િળેિી પીઝા, પાણીની બોટિ,
પનસેસ, કોફી-ટીનુંહોસ્પપટિોિા ંવિતરણ કયુું. પિાિ િવંિરના સાથથી
ત્યા ંભોજન બનાિડાિી વનઃસહાય-જરૂરતિિં હોસ્પપટિ પટાફન ેભોજન
પહોંચાડ્યું. નીિ ે‘ગજુરાત સિાચાર’ન ેજણાવ્યું ક ે‘િારા ઘૂંટણિા ંઇજા
થઇ હોિાથી આ કાયોિા ંિન ેતકિીફ પડી. જોક ેિારા િમ્િી િન ેડ્રાઇિ
કરીન ેબધી હોસ્પપિોિા ંજિાિા ંખબૂ િિિરૂપ થયા. એિનો હુ ંઆભારી
છું. વિિસના અંત ેસારુ ંકાયો કયાોનો સતંોષ િનન ેઆનિં આપ ેછ.ે’

કોરોના મહામારીમા ંવહી રહલે
માનવતાનું ઝરણુંઃ નીલ

સોનછત્રાનું નોંધપાત્ર અનદુાન

• ભારત સાથ ેમચેો ના રમાતા પાક. દિકટે બોડડન ેજગંી આદથિક ફટકોઃ
ભારત વિરુિ વિકટે શ્રણેી નહીં યોજાતા પાકકપતાન વિકટે બોડડ
(પીસીબી)ન ે૯૦ વિવિયન ડોિરનું જગંી નકુસાન થયું છ.ે ભારત-પાક.
િચ્ચ ેવિપક્ષીય વિકટે સબંધંો ૨૦૦૮થી પથવગત છ.ે છલે્િા િષોોિા ંભારત
િાત્ર આઇસીસી ટનૂાિને્ટિા ંજ પાકકપતાન સાિ ેરમ્યું છ.ે સતુ્રો અનસુાર,
પાકકપતાનનો છલે્િા પાચં િષોનો િીવડયા કરાર તાજતેરિા ંજ પરૂો થયો
છ.ે જિેા ંભારત વિરુિની બ ે હોિ સીરીઝ પણ સાિિે હતી. ૧૪૯
વિવિયન ડોિરના કરાર પર સાઇન કરનાર િોડકાપટરની એકિાત્ર
શરત એ હતી ક ેભારત વિરુિ વિકટે શ્રણેીનું આયોજન કરિાિા ંઆિ.ે
જોક ેપાકકપતાન કરાર અનસુાર ભારત સાિ ે૨ હોિ સીરીઝ રિી શસયું
નહીં. આથી ટને પપોર્સો અન ેપીટીિીએ કરારની કિુ રકિિાથંી ૯૦
વિવિયન ડોિર જટેિી રકિ કાપી િીધી છ.ે



સરુત: કોરોના સકંટના
કારણ ેઅપાયલેા લોકિાઉનમાં
છટૂછાટ અપાયા પછી
અનલોક-૧.૦ દરનમયાન
ગજુરાતમા ં ધાનમષક થથળો
ખોલવા માટ ેમજંરૂી અપાઈ છ.ે

જોક ે બીએપીએસ
થવામીનારાયણ સથંથા દ્વારા
લવેાયલેા નનણષયમા ં રનવવારે
ફરેફાર કરાયો હતો. કોઠારી
થવામી ઉત્તમપ્રકાશદાસ
મહારાજ ે આદશે જારી કરી

તમામ બીએપીએસ
થવામીનારાયણ મનંદરોમા ં આ
અંગનેી જાણ પણ કરી હતી.

બીએપીએસ દ્વારા મનંદરો
૧૭મી જનૂથી ખોલવાનો નનણષય
શનનવાર ે લવેાયો હતો.
ત્યારબાદ રનવવાર ે મળલેી
બઠેકમા ં મહતં થવામી
મહારાજનો આદશે આવતા
ફરી મનંદરો નહીં ખોલવાનો
નનણષય જાહરે કરાયો છ.ે તમેણે

આદશેમા ં જણાવ્યું હતું કે
વતષમાન ન્થથનતમા ંનનષ્ણાતોનો
અનભપ્રાય જોતા ંમનંદરો ખોલવા
નહતાવહ નથી. તથેી હાલ
પરૂતા ં બીએપીએસ સથંથાના
તમામ થવામીનારાયણ મનંદરો,
હનરમનંદરો અન ે સથંકારધામો
દશષન માટ ે ખલૂશ ે નહીં. હવે
પછી મહતં થવામીના બીજા
આદશે બાદ મનંદરો ખોલવાનું
જાહરે કરાશ.ે
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FUNERAL DIRECTORS SERVING
THE GUJARATI COMMUNITY

24 HOUR 
SERVICE 

ASIAN FUNERAL DIRECTORS
231-235 CHAPLIN ROAD, WEMBLEY HA0 4UR

0208 902 9585
MR ASHWIN GALORIA 07767 414 693

ASHTONS FUNERAL DIRECTORS
7 STATION PARADE, 

BALHAM HIGH ROAD, SW12 9AZ
020 8150 5050

Part of Dignity Funerals 
A BRITISH COMPANY

GILDERSON & SONS
90/92 LEY STREET, ILFORD

020 8478 0522 CHANDU TAILOR                    07957 250 851
JAY TAILOR                             07956 299 280
BHANUBHAI PATEL                07939 232 664
DEE KERAI                              07437 616 151

Chani House,
Lower Park Road,
New Southgate,
London. N11 1QD

Tel: 020 8361 6151
Fax: 020 8368 1008
Email: jt@chandutailorandson.co.uk

Website: www.chandutailorandson.co.uk

Indian Funeral Directors
Bharat Shah, Sanjay Shah, Trupti Shukla,

Ashvin Patel or Nitesh Pindoria

“first & foremost”

0208 952 5252
0777 030 6644

www.indianfuneraldirectors.co.uk

ભગવાન ેજ્યાર ેપિતાની રચના કરી
– ડો. આઈ. ક.ે વીજળીવાળા

ભગવાન ેજ્યાર ેપિતાની રચના કરવાનું શરૂ
કયુું ત્યાર ે સૌથી પ્રથમ એણ ે ઊચંું અન ે િડછદં
માળખું બનાવ્યું. બાજમુા ંઊભલેા દવેદતૂન ેનવાઈ
લાગી. એનાથી બોલ્યા પવના ન રહવેાયું. ખબૂ જ
નમ્રતાિવૂવક એણ ેકહ્યુ:ં ‘ભગવાન! ક્ષમા કરજો! િણ
તમ ેઆ કવેી પવપચત્ર રચના કરી છ?ે જો બાળકો
સાવ નાના ંજ હોય અન ેજમીનથી આટલા ંનજદીક
રહવેાના ંહોય તો પિતાની આટલી બધી ઊચંાઈ
રાખવાનું મહત્વ શું છ?ે નહીં તો એ બાળકો સાથે
બરાબર લખોટી રમી શક ેક ેિછી નહીં તો એ કકૂા
ક ેકૂંડાળા ંરમી શક!ે એ બાળકોન ેિથારીમા ંબરાબર
રીત ેસવુડાવી િણ નહીં શક ેઅન ેસાવ નમશ ેત્યારે
જ નાના બાળકન ેબચી ભરી શકશ.ે જો આવું જ
થવાનું હોય તો આટલી ઊચંાઈનું મહત્વ શું?’

ભગવાન હસી િડ્યા અન ેબોલ્યા: ‘હા! એ
બધી વાત બરાબર છ ેિણ જો હુ ંએન ેબાળકો
જવેડો જ બનાવત તો િોત ેિણ મોટા ંથઈન ેઊચંા
થવાનું છ ેએવો ખ્યાલ બાળકો ક્યાથંી મળેવત?
િોતાના પિતાની ઊચંાઈ એમના માટ ે િથદશવક
બની રહશે.ે’ આ ‘ઊચંાઈ’ શબ્દ િલેા દવેદતૂને
બરાબર સમજાયો નહીં.

એ િછી ભગવાન ેપિતાના હાથની રચના કરી.
ખબૂ મોટા, નહીં જરાય સુંવાળા ક ેનહીં સહજેયે
કણૂા! આગંળીઓ િણ જાડી અન ે બરછટ!
દવેદતૂથી આ જોઈન ેબોલાઈ ગયું, ‘ભગવાન! આ
વખત ે તો માર ે કહવેું જ િડશ ે ક ે આ હાથ
બનાવવામા ંતમ ેમાર ખાઈ ગયા છો. તમન ેએ
ખ્યાલ હોય જ ક ે મોટા હાથ અપત ચિળ નથી
હોતા. એ કમે કરીન ે બાળકના વસ્ત્રના ં બટન
ખોલશ?ે પિન ખોસતા ં તો એન ેજરા િણ નહીં
ફાવ.ે દીકરીઓના વાળની ચોટીમા ંદોરી નાખતાં
એન ેનાક ે દમ આવી જશ.ે લાકડાના ં રમકડાથંી
રમતા ંજો બાળકન ેફાસં વાગશ ેતો આ બરછટ
અન ેજાડા હાથ એ નહીં જ કાઢી શક.ે એટલ ેમને
તો લાગ ેછ ેક ેહજ ુસિંણૂવ રચના નથી થઈ ત્યાર
િહલેા ંઆમા ંકઈં સધુારો કરી નાખો તો કવેું?’

આ વખત ેિણ ભગવાન હસીન ેબોલ્યા, ‘તું
સાવ સાચું કહ ેછ.ે તારી વાત સાથ ેહુ ંજરા િણ
અસમંત નથી. િણ તન ેખ્યાલ છ ેક ેઆ મજબતૂ
હાથ જ ખતેર ખડેી શકશ!ે એ બરછટ હાથ લાકડાં
િણ કાિી શકશ,ે અર!ે કટુુંબનું િટે ભરવા માટ ેએ
િહાડ િણ ખોદી શકશ.ે એ જ મોટા હાથ નદીનો
પ્રવાહ બદલી શકશ,ે દપરયો ખૂંદી શકશ ે અને
િોતાના નાના બાળકનું અન ેઅન્યનું રક્ષણ કરવા
શસ્ત્રો િણ સર્વ શકશ.ે નાનું બાળક સાજં ેબહારથી
રમીન ેઆવશ ેિછી િોતાનું પખસ્સું ખાલી કરીને
િથ્થરો, શખંલા, ખીલીઓ, બાકસના ખાલી ખોખાં
વગરે ેએ હાથમા ંમકૂશ ેઅન ેએમાનંી એક િણ

વસ્ત ુિાડ્યા પવના આ મોટા હાથનો પવશાળ ખોબો
એ બધું જ ઝીલી શકશ.ે મોટા, રુક્ષ અન ેબરછટ
હાથ હોવા છતા ંિણ બાળકનો સુંદર ચહરેો એની
હથળેીમા ંઆસાનીથી આવી શકશ!ે’ 

નવાઈ સાથ ે દવેદતૂ સાભંળી રહ્યો. આવો
પવચાર તો એણ ેકયોવ જ નહોતો. ભગવાન હવે
પિતાના લાબંા અન ેમજબતૂ િગની રચના કરી
રહ્યા હતા. એણ ેિગની સાથ ેખબૂ પવશાળ ખભાની
રચના િણ િરૂી કરી. િછી દવેદતૂ સામ ે જોયું.
દવેદતૂ જાણ ેભગવાનના િોતાની સામ ેજોવાની જ
રાહ જોઈ રહ્યો હોય તમે બોલી ઊઠ્યો, ‘ભગવાન!
આટલા િહોળા અન ેલાબંા િગ હશ ેતો બાળક
એના ખોળામા ં ઊઘંી કવેી રીત ે શકશ?ે નાનકું
બાળક િોતાના પિતાન ેવહાલ કરતા ંકરતા ંબ ેિગ
વચ્ચથેી િડી નહીં જાય? અન ેએના આટલા બધા
િહોળા ખભા શું કામ બનાવ્યા છ?ે’

ખડખડાટ હસતા ં હસતા ં ભગવાન બોલ્યા:
‘અર ેભાઈ! માતાનો ખોળો તો મેં બનાવ્યો જ છ.ે
અન ેએ બાળક માટ ેિયાવપ્ત છ.ે આ મજબતૂ િગ
તો બાળક જ્યાર ેસાઈકલ ચલાવતા ંશીખશ ેત્યારે

એની િાછળ દોડવા માટ ે છ.ે હળની િાછળ
મજબતૂ રીત ેચાલવા માટ ેછ.ે િપેટયું રળવા માટે
થાક્યા પવના રઝળિાટ કરવા માટ ેછ.ે બાળક માટે
લીમડા િરની લીંબોળીઓ િાડવા તમેજ આબંલી
િરથી કાતરા ઉતારવા ઝાડ િર ચડવા માટ ેછ.ે અને
આ પવશાળ ખભા ઉજાણીએથી િાછા આવતા ંકે
સરકસમાથંી મોડી રાત્ર ેછટૂ્યા િછી િાછા ફરતાં
બાળક માથું મકૂીન ેપનરાતં ેઊઘંી જઈ શક ેત ેમાટે
બનાવ્યા છ.ે ઘર ેિહોંચતા ંસધુી એ િહોળા ખભા
બાળકનો આધાર બની રહશે.ે’ 

ભગવાન ે પિતાના લાબંા િગની નીચ ે મોટા
મોટા ફાફડા જવેા િજંા બનાવ્યા ત્યાર ે પ્રશ્ન
િછૂવાન ેબદલ ેદવેદતૂ ેખડખડાટ હસવા જ માડં્યું.
માડં થોડું હસવું દબાવીન ેએણ ેકહ્યુ,ં ‘સાચું કહું
પ્રભ!ુ હવ ેતો ખરખેર હદ થાય છ.ે આવા મોટા
ફાફડા જવેા િગના િજંા બાળકોન ે પબવડાવશ.ે
નાનકડા ઘરમા ં એના ં રમકડા ં ક ે ઘરઘર રમતાં
ગોઠવલેા ંએના રાચરચીલાન ેકચડી નાખશ.ે બધું
ઠબે ેચડાવશ.ે નદીના કાઠં ેરતેીમા ંબનાવલેું બાળકનું
ઘર એ ખ્યાલ વગર જ ઉડાડી દશે!ે એટલ ેહુ ંકહું
છું ક ેતમ ેફરી એક વાર પવચાર કરી જઓુ. નહીં
તો મન ેઆવા ફાફડા જવેા િગની રચના િાછળનો
ભદે સમજાવો!’

મકુ્ત હાસ્ય સાથ ે ભગવાન બોલ્યા, ‘અરે
નાદાન ફપરશ્તા! કારણ અન ેવજદૂ વગર હુ ંકઈં
િણ બનાવું ખરો? તન ેજ ેિગ ફાફડા જવેા લાગે
છ,ે એ િગ િર િગ મકૂીન ેનાનકડું બાળક ‘િાગલો
િા... મામાન ે ઘરે રમવા જા!’ તમેજ ‘ઢીચકા
ઢમણ...’ જવેી રમતો રમી શકશ.ે એ િગ િર િગ
મકૂી એ ચાલશ.ે એ િગના મોટા બટૂમા ં રતેી,
િથ્થર અન ેકઈંકટેલીય ેવસ્તઓુ ભરવાની રમતો
એ રમી શકશ.ે અન ેએ પસવાય િણ મક્કમ રીતે
જમીન િર મકુાતા ં એ િગલા ં એનામાં
આત્મપવશ્વાસ પ્રરેશ.ે’ દવેદતૂ પવચારમા ંિડી ગયો.
ધીમ ેધીમ ેએન ેબધું સમજાતું જતું હોય તવેું લાગતું
હતું. રાત થઈ ગઈ હતી. ભગવાન હવ ેપિતાનો
ચહરેો બનાવી રહ્યા હતા. પિતાની રચનાનો એ

અંપતમ તબક્કો હતો. જવેો ભગવાન ેપિતાનો દઢ
અન ેકડક ભાવવાળો ચહરેો કડંારી લીધો ક ેતરત
જ દવેદતૂ બોલી ઊઠ્યો, ‘ભગવાન, તમ ેપિતાની
સિંણૂવ રચના તો બરાબર કરી િરતં ુ માતાના
ચહરેાની જોડ ેતો આ ચહરેો ન જ આવ!ે ક્યા ંએક
માનો ચહરેો અન ેક્યા ંપિતાનો?!’ 

આ વખત ે ભગવાન હસ્યા નહીં. ખબૂ જ
ગભંીર બની ગયા. પિતાના તયૈાર પશલ્િની
આખંોમા ંએમણ ેએક - એક આસં ુમકૂ્યું. એ સાથે
જ એ દઢ અન ેકડક દખેાતો ચહરેો ભાવવાહી બની
ગયો. એ કડક લાગતી આખંોમા ંકરુણા છલકાઈ
આવી. િછી ભગવાન ેદવેદતૂ સામ ેજોઈન ેકહ્યુ,ં
‘હવ ે જો! પિતા િણ માતાની જટેલો જ પ્રમે
િોતાના ં બાળકોન ે કરશ.ે મા જવેી જ કરુણા હું
એના હૃદયમા ંિણ મકૂું છું. એ િણ િોતાના બાળક
માટ ેર્વ સદુ્ધા ંઆિી દવેા તયૈાર રહશે.ે બાળકનો
ગોઠણ છોલાશ ેત્યાર ેએના હૃદયમા ંિણ સબાકો
આવશ.ે બાળક દઃુખથી િીડાતું હશ ે ત્યારે
લાગણીનો ડમૂો એના શબ્દોન ે િણ રોકી લશે.ે
િોતાનું બાળક સખુી થતું હશ ેતો એ ગમ ેતવેાં
દઃુખો દઢતા અન ેમક્કમતાથી સહન કરવા તયૈાર
થઈ જશ.ે એના ખભ ેમાથું મકૂી કોઈ િણ ઉંમરનું
સતંાન શાતા અન ેસાત્વન િામશ.ે એનું મન ભલે
એ માતાની માફક ગમ ે ત્યાર ે ખોલ ે નહીં, િણ
સ્નહેનું સરોવર એમા ંહમંશેા ંછલકતું રહશે.ે અને
આ આસં ુએ માટનેી ખાતરીની મહોર છ!ે!’

દવેદતૂ િાસ ે હવ ે એક િણ સવાલ બાકી
નહોતો રહ્યો. એ ચિૂ થઈ ભગવાનન ેવદંન કરતો
ઊભો રહી ગયો. 
(લખેકના પસુ્તક ‘અંતરનો ઉજાસ’માથંી સાભાર)

NAME CONTACT
Kanchanben (Kalpnaben) 
Keshavjibhai Ramparia
1949
10/06/2020
Leicester
Mumbai

¯ અવસાન નોંધ ¯
નિટનમાંબહોળો ફલેાવો અન ેઅસખં્ય વાચકો ધરાવતા ગજુરાત
સમાચાર અન ેએનશયન વોઇસ તનેી સામાનજક પ્રનતબદ્ધતાના
ભાગરૂપ ે આ અવસાન નોંધ નવનામલૂ્ય ે પ્રનસદ્ધ કરી રહ્યુ ં છ.ે
એબીપીએલ ગ્રપૂ આપના સ્વજનની નચરનવિાય અંગ ેનિલસોજી
પાઠવ ે છ ે અન ે તમેના આત્માની શાનંત માટ ે પરમ કપૃાળુ
પરમાત્માન ેપ્રાથવના કર ેછ.ે

ફાધસવડે- ૨૧ જનૂ

ગજુરાતમાંબીએપીએસ સ્વામીનારાયણ મનંિરો હાલ બધં જ રહશેે

• ભતૂપવૂવ નિકટેર વસતં રાયજીનું નનધનઃ ભારતના સૌથી ઉંમરલાયક
ફથટટ કલાસ નિકટેર વસતં રાયજીનું શનનવાર ેનનધન થયું છ.ે તઓે ૧૦૦
વષષના હતા. ૧૧ વષષની કનરયરમા ં૯ ફથટટ ક્લાસ મચે રમનાર રાયજીએ
૨૭૭ રન કયાષ હતા. રાયજીએ ૧૯૩૯મા ંનિકટે કલબ ઓફ ઇન્ડિયા માટે
િબે્ય ૂ કયુું  હતું. તઓે વિોદરા માટ ે પણ રમ્યા. રાયજી નિકટે
ઇનતહાસકાર હોવાની સાથ ે ચાટટિટ અકાઉડટડટ હતા. આ વષષે ૨૬
જાડયઆુરીએ ૧૦૦મો જડમનદવસ ઉજવ્યો હતો.  તમેણ ેરણજીતનસહંજી,
દલુીપનસહંજી અન ેસી.ક.ે નાયિ ૂપર બાયોગ્રાફી લખી હતી.
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Jai Jalaram Bapa
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±Ц±Ц]³ђ §×¸ ¢Ь§ºЦ¯³Ц ¾Ц»Ц¾Ц¾ ¡Ц¯щ °¹ђ Ã¯ђ.¯щઓ ´Цє¥ ·Цઇઓ¸Цє Âѓ°Ъ ¸ђªЦ Ã¯Ц અ³щ ¯щઓ¸ђªЦ¶Ц´Ц, »Ц»Ц અ³щ SM³Ц ³Ц¸щ ઓ½¡Ц¯Ц Ã¯Ц.ઇЩ×¬¹Ц અ³щ કы×¹Ц¸Цє £®ђ Â¸¹ ºΝЦ ¶Ц± ¯щઓ∞≥≡∟°Ъ ¹Ь.કы. આ¾Ъ³щ ç°Ц¹Ъ °¹Ц Ã¯Ц. એક Ã℮╙¿¹Цºã¹╙ŪÓ¾ ²ºЦ¾³Цº ±Ц±Ц]એ ∟√ ¾Á↓ ÂЬ²Ъ »є¬³ĺЦ×Â´ђª↔¸Цє §Ь±Ц §Ь±Ц Ãђˆщ°Ъ કЦ¸ ક¹Ц↓ ¶Ц± ∞≥≥∫¸Цє´ѓĦ³Ъ ±щ¡·Ц½ ¸Цªъ ╙³[╙Ǽ »ઇ »Ъ²Ъ. ¦щà»Ц ∞∟ ¾Á↓°Ъ¯щઓ અ»\ઇ¸º°Ъ ´Ъ¬Цઇ ºÃщ»Цє અ¸ЦºЦє ±Ц±Ъ¸Ц´Ьæ´Ц¶Ц³Ъ ¡а¶ § કЦ½] ºЦ¡¯Ц Ã¯Ц.
ÂЬºщ×ĩ·Цઇ ¡а¶ § ╙¸»³ÂЦº, ઉ±Цº, ´ºђ´કЦºЪઅ³щ આ³є±Ъ ç¾·Ц¾³Ц Ã¯Ц. ÂЬ¢є╙²¯ ²а´Â½Ъ³Ъ §щ¸ç³щÃ λ´Ъ ÂЬ¾ЦÂ ĬÂºЦ¾Ъ Â¾↓³Ц è±¹¸Цє અ³ђ¡Ьє ç°Ц³ĬЦØ¯ કºЪ ¢¹Ц ¦щ. Ħ® ´щઢЪ ¸Цªъ Ĭщº®Ц±Ц¹Ъ ¸Ц¢↓±¿↓ક¶³Ъ ºÃщ»Ц એ¾Ц Ĭщ¸Ц½ ±Ц±Ц],  ´º¸કж´Ц½Ь ´º¸ЦÓ¸ЦÂÕ¢¯ ±Ц±ЦĴЪ³Ц ´аÒ¹ЦÓ¸Ц³щ ¿Цΐ¯ ¿Цє╙¯ આ´щ એ§ĬЦ°↓³Ц. 

ૐ ¿Цє╙¯: ¿Цє╙¯: ¿Цє╙¯:

We are deeply saddened to announce the loss
of Surendrabhai Markandbhai Patel, our beloved
father and Dada, who passed away peacefully on
10th June 2020.

Dada, also known as Mohtapapa, Lala and SM,
was born in Valavav, Gujarat, as the eldest of 5
brothers. He lived in India and Kenya before finally
settling in the UK in 1972. An intelligent man, he
worked in accounts, and for 20 years in London
Transport across a number of roles. He retired in
1994 to take care of his grandson, and for the last
12 years, has been a constant carer to Ba, who has
Alzheimer’s Disease.

Surendrabhai was a caring, devoted, generous,
helpful, and stubborn man, but above all else, a lov-
ing one towards all his friends and family. He was a
guardian and protector to 3 generations, and
thought of all his father’s grandchildren and great
grandchildren as his own.

Dada was very content in life, and had little inter-
est in material wealth. He loved to cook, and spend
time eating and talking with family and friends.
Despite his worsening physical health in the last few
years, his mind remained sharp, and his character
unchanged right up to his passing.

Although our hearts are filled with sadness, we
draw strength from knowing that Dada lived every
moment of his life on his own terms. May his soul
rest in peace.

Om Shanti: Shanti: Shanti:

Om Namah Shivay

Mr Surendrabhai Markandbhai Patel(Karamsad)
ç¾. ÂЬºщ×ĩ·Цઇ ¸Цક↕×¬·Цઇ ´ªъ»

(કº¸Â±)

In Loving Memory

Born:
15-2-1934

(Valavav, Gujarat)

Demise:
10-6-2020

(Harrow, UK)

Pushpaben S Patel (wife)
Gita (Daughter) and Chetan (Son-in-law)

Shyamal (Grandson)
(Late) Narendrabhai, Jarendrabhai, Navinbhai

and Mahendrabhai (Brothers)

´Ьæ´Ц¶щ³ એÂ. ´ªъ» (´Ó³Ъ)
¢Ъ¯Ц (´ЬĦЪ) અ³щ ¥щ¯³ (§¸Цઈ)

ä¹Ц¸» (´ѓĦ)
(ç¾.) ³ºщ×ĩ·Цઈ, §ºщ×ĩ·Цઈ, ³¾Ъ³·Цઈ 

અ³щ ¸Ãщ×ĩ·Цઈ (·Цઈ)
Contact : 0208 907 1396

વોરશગં્ટનઃ કોરોિાિા સકંટ ે નવશ્વભરમા ંભરડો
લીધો છ.ે ૧૬મી જિૂિા અહવેાલો િમાણ ેનવશ્વમાં
કોરોિા પોનઝનટવ કસેિી સખં્યા ૮૧૬૯૭૫૩ િોંધાઈ
હતી. કોરોિાથી ૪૪૦૫૯૩ લોકોિા ંમૃત્ય ુથયા ંઅિે
નરકવર કસેિી સખં્યા ૪૨૬૭૨૧૨ જટેલી િોંધાઈ
હતી. ટય ૂ ઝીલટેડ કોરોિા ફ્રી દશે જાહરે થયા
પછીિા ૨૪ નદવસ પછી પાછા ટય ૂ ઝીલટેડમાં
કોરોિાિા િ ેિવા કસે િોંધાયા હતા. ત્યાંિિંે
દદટીઓ નિટિથી આવ્યા હોવાિું જણાવાયું હતું.

ચીિિી રાજધાિી નિનજગંમા ંફરી લોકડાઉિ
લાગ ુકરાતા ંનિનજગંમા ં૩ હોલસલે માકકેટ, તમામ
કપોર્સવ સટેટર અિ ે નથયટેર િધં કરાયા છ.ે
સોમવાર ેચીિ ેજાહરે કયુું ક,ે છલે્લા ૪ નદવસમાં
ચીિમા ં કોરોિાિા ૧૦૬ કસે િોંધાયા છ.ે
નિનજગંમા ંત્રણ નદવસમા ં૧૦૬ કસે િોંધાયા છ.ે 

મહાસત્તા અમનેરકાિી વાત કરીએ તો
અમનેરકા અિ ેચીિ ેનિણવય કયોવ છ ેક ેિિં ેદશે
એક સપ્તાહમા ં ચાર ફ્લાઈર્સ ઓપરટે કરશ.ે
યએુસમા ં ૧૬મીએ કોરોિાિા કસેિી સખં્યા
૨૧૮૯૫૫૮ અિ ે કોરોિાથી મૃતકાકં ૧૧૮૫૨૦
િોંધાયો છ.ે સાજા થિારા લોકોિી સખં્યા ૮૯૧૧૧૪
િોંધાઈ છ.ે અમનેરકામા ંટય ૂયોકક રાજ્યમા ંસૌથી
વધાર ે૩ લાખ ૮૪ હજાર કસે િોંધાયા છ ેઅિે
મૃતકાકં ૩૦ હજાર ૮૦૦થી વધ ુથયો છ.ે િીજી
તરફ ચીિિા ં જાણીતા કવાકથ્ય જિવલ લટેસટેે
પોતાિા એક નરસચવ પપેરમા ંતાજતેરમા ંદાવો કયોવ
છ ેક ેકોરોિાિ ેલીધ ેદનુિયાભરમા ં૧૦ કરોડ લોકો
જીવ ગમુાવી શક ેછ.ે

હડડ ઈમ્યરુનટી પણ અસરકારક 
ઇટલીિા ં િગાવઓ શહરેમા ં કોરોિા હડડ

ઇમ્યનુિટી સધુી પહોંચ્યો છ.ે િગાવઓમા ં ૨૩
એનિલથી ૩ જિૂ દરનમયાિ ૯,૯૬૫ લોકોિા બ્લડ
ટકેટ થયા.ં એમા ં ૫૭ ટકા લોકો કોરોિાથી
સિંનંધત એસ્ટટિોડી નવકનસત થયલેા ંજોવા મળ્યા.ં
નવશ્વિા ંઘણા ંએક્કપર્સવ માિ ેછ ેક ેઆશર ે૬૦

ટકા આિાદી કોરોિા સકં્રનમત થાય તો હડડ
ઇમ્યનુિટી સ્કથનત િિી શક ેછ.ે જિેા લીધ ેકોરોિા
વાઈરસિી ચઈેિ તટૂી જાય અિ ે િવા લોકોમાં
સકં્રમણ િનહવત િિ.ે જોક ેઈનજપ્તમા ંકોરોિાિું
સકં્રમણ વધી રહ્યુ ંછ ેછતા ંસરકાર ેકહ્યુ ંછ ેક ેતઓે
ટૂંક સમયમા ંઉદ્યોગો ફરી શરૂ કરશ.ે ઈઝરાયલમાં
કવાકથ્ય મતં્રાલય ે જણાવ્યા મજુિ કોરોિા
સકં્રનમતોિી સખં્યા ૧૯ હજારિ ેપાર થઈ છ ેઅિે
મૃત્યઆુકં ૩૦૨ થયો છ.ે સરકાર ેકહ્યુ ંછ ેક ે૨૦
જિૂિ ેિદલ ેહવ ે૧લી જલુાઈએ ખલુશ.ે વનેિસમાં
અિલોકમા ંકથાનિકોએ દખેાવ કયાું છ.ે

દખેાવકારોિી માગ છ ે ક ે વનેિસ સપંણૂવપણે
અિલોક થાય તો તિેું કવરૂપ પણ િવું હોવું જોઈએ.
કનમટટેો િો િટેડ િવી સમહૂ સાથ ે સકંળાયલેા
લોકોએ કહ્યુ ંક ેકોરોિા હાલ સપંણૂવપણ ેખતમ થયો
િથી. એવામા ંનવદશેી પયવટકોિા આવવાથી ખતરો
વધી જશ.ે દખેાવકારો કહ ે છ ે ક ે હાલ કથાનિક
નિવાસીઓિ ેજ મજંરૂી આપવી જોઈએ.

રવશ્વભરમા ંકોરોના વાઈરસના પોરઝરટવ
કસેનો આકંડો ૮૧.૬૫ લાખન ેપાર

ઈટાલીનું સૌથી સુંદર શહરે વરેનસ આશર ેત્રણ મરહના
પછી અનલોક થયું છ.ે જોક ેતનેા પહલેા ંજ સ્થારનકોનો
એક સમહૂ સરકાર સમિ માગ કરવા લાગ્યો છ ેક ેક્રઝૂ

અન ેરવદશેી સહલાણીઓના આવવા પર રોક લગાવવામાં
આવ.ે આ માગ સાથ ેસ્થારનકોએ ઐરતહારસક સ્થળો સામે

અન ેવોટર ફ્રચટ પર માનવશ્રૃંખલા બનાવી હતી અને
હોડીમા ંબસેીન ેરવરોધ વ્યક્ત કયોો હતો.

વોરશગં્ટનઃ અમનેરકામા ં કોરોિા વાઈરસિી મહામારીિ ે પગલે
િકેારી દર ખિૂ વધી ગયો છ.ે તિેી અસર ઘટાડવા અિ ેઅમનેરકિ
િાગનરકોિી િોકરીઓ િચાવવા ટ્રમ્પ એડનમનિકટ્રશેિ H-1B નવઝા
સનહત અિકે નવઝા કથનગત કરવાિા નવચારમા ં છ.ે આ નવઝા
સકપટેડ થાય તો સૌથી વધ ુઅસર ભારતીય આઈટી િોફશેિલિે
થશ.ે અહવેાલો િમાણ,ે આ નવઝાિું સકપટેશિ ઓક્ટોિરથી શરૂ
થતા િાણાકીય વષવમા ં વધારી શકાય છ.ે આ દરનમયાિ ભારત
સનહતિા કોઈ પણ િોફશેિલ H-1B નવઝા લઈિ ેકામ કરવા િહીં
આવી શક.ે જોક,ે પહલેથેી આ નવઝા પર રહતેા િોફશેિલ પર તિેી
કોઈ અસર િહીં થાય. વ્હાઈટ હાઉસિા િવક્તા હોગિ નગડલીએ
કહ્યુ ંક,ે હજ ુઆ મદુ્દ ેઅંનતમ નિણવય િથી લવેાયો. અમનેરકામા ંવધતી
િકેારીિ ેપગલ ેH-1B નવઝા સકપટેડ થવાિી શક્યતા છ.ે 

H-2b, J-1 અન ેL-1રવઝા પણ
રદ કરવાનો પણ ટ્રમ્પનો રવચાર

સૌથી વધ ુઅસર ભારતીયોન ેથશે
• H-1Bઃ સ્કકલ્ડ િોફશેિલિે અપાતા નવઝા • H-2Bઃ
િોિએનિકલ્ચરલ કામ માટ ેનસઝિલ વકકરોિ ેઅપાતા નવઝા • J-
1ઃ મનેડકલ, નિઝિસે તાલીમાથટીિ ેઅપાતા નવઝા • L-1ઃ ગ્લોિલ
કપંિીઓિા કમવચારીઓિ ેઅમનેરકા ટ્રાટસફર વખત ેઅપાતા નવઝા

• તઝાકકસ્તાનમા ંભકૂપંઃ મગંળવાર ે કથાનિક
સમય િમાણ ેતઝાકકકતાિમા ંસવાર ે૭:૦૦ વાગ્યે
૬.૮િી તીવ્રતાિો ભૂંકપિો આચંકો અિભુવાયો
હતો. ભૂંકપિું કટેદ્રનિદંુ રાજધાિી દશુાટિથેી
૩૪૧ કક.મી. દરૂ હોવાિું જણાવાયું છ.ે 
• ૫૮ ઇચટરનટે ઉપગ્રહનું અંતરરિમા ંલોન્ચચગંઃ
એલોિ મકકિી કપસેકે્સ કપંિીએ ૧૩મી જિૂ ે૫૮
જટેલા કટારનલકં ઉપિહ અિ ેપૃથ્વીિું નિરીક્ષણ
કરતા ત્રણ િાિા ઉપિહોિ ે ફ્લોનરડાથી
અંતનરક્ષમા ંસફળતાપવૂવક તરતા મકૂ્યા હતા.
• ભારતીય ફાઇટર જટે પાક.મા ંદખેાયાની અફવાઃ
ભારતીય વાય ુસિેાિા ંફાઇટર જટે પાકકકતાિિાં
કરાચી અિ ે િહાવલપરુિી આસપાસ ઉડી
રહ્યાિંા સમાચારા તાજતેરમા ંરાત્ર ેપાકકકતાિિાં
સોનશયલ મીનડયા પર ફરતા થયા હતા. આ

સમાચાર વહતેા થતા ં જ સમિ પાકકકતાિમાં
ભયિો માહોલ ફલેાયો હતો. જોક ે આ અફવા
હોવાિું જણાવાયું હતું. 
• ચીનમા ં ભયાનક પરૂ, ૧૩ના ં મોતઃ ચીિિા
ગ્વાગં્શી અિ ેહૂિાિમા ંભયાિક પરૂિા કારણ ે૧૩
લોકોિા ં મોત અિ ે ૧૨થી વધ ુ લાપતા થયાિા
અહવેાલ ૧૦મી જિૂ ેહતા.ં િદીઓ માટ ે નવખ્યાત
ગ્વાગં્સી િાતંમા ંિદીઓ ગાડંીતરૂ િિતા ંિ ેલાખ
લોકોિું કથળાતંર કરાવવાિી ફરજ પડી હતી. 
• બલચૂોના દખેાવથી પાક. સનેા ડરીઃ આશરે
િ ેસપ્તાહ પહલેા ંિલનુચકતાિિા તરિતૂમા ંએક
માતા અિ ેતિેી ૪ વષવિી પતુ્રીિી ગોળી મારીિે
હત્યા કરાઈ હતી. સત્તાધારી િલનુચકતાિ આવામી
પાટટી (િીએપી)િા સભ્યોએ જ હત્યા કરી હોવાિું
કહીિ ે િલચુો દખેાવ કર ે છ ે અિ ે તાજતેરમાં
િાિચાહ નવકતારમા ંિલચુોિા નહસંાત્મક દખેાવથી
પાક. સિેાએ ડરીિ ેપીઠહેઠ કરી હતી. 

સિઓલઃ દરિણ કોરિયાના
સામારિક કાયયકિો અન ે ઉત્તિ
કોરિયાના ભાગલાવાદી લાબંા
સમયથી ઉત્તિ કોરિયા રવરુદ્ધ
અવાિ ઉઠાવી િહ્યા છ.ે આ
કાયયકતાય ઉત્તિ કોરિયા દ્વાિા
માનવ અરિકાિના થતા
ઉલ્લઘંન અન ેપિમાણ ુશરિને
મદુ્દ ે ફગુ્ગા ભિીન ે સદંશેા
મોકલીન ે અવાિ ઉઠાવી િહ્યા
છ.ે આ અંગ ે૧૪મીના અહવેાલ
પ્રમાણ ેકકમ િોંગની બહને કકમ
યો િોંગ ે દરિણ કોરિયાને
ચતેવણી આપી દીિી છ ેક,ે મને
લાગ ે છ ે ક ે દરિણ કોરિયા
ઓથોરિટીન ે તોડવાનો આ
સૌથી યોગ્ય સમય છ.ે અમે
ઝડપી પગલા ંભિીશું. 

ઉત્તર-દરિણ કોરરયાવચ્ચ ેઅણબનાવ 

સરંિપ્ત સમાચાર
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ભારતીય સનેા પોતાના
દશેની અખડંતા અન ેસપં્રભતુાને
સરુિીત રાખવા માટ ે સદવૈ
પ્રવતબદ્ધ છ.ે

શાવંતપણૂા માહોલ વચ્ચે
ચીની સવૈનકોએ પીઠમા ં ખજંર
ભોંકવાની તનેી આદત પ્રમાણે
હુમલો કયોા હતો. જોક ેભારતીય
જવાનોએ પણ ચીનન ે આકરો
જવાબ વાળ્યો હતો. જમેાં
ચીનના ૪૩ જવાનો માયાા ગયા
છ ે તો કટેલાક સવૈનકો ગભંીર
રીત ેઘવાયા છ.ે 

આ ઘટના બાદ એલએસી
નજીક કટેલાક ચીની હવેલકોપ્ટર
ચકરાવા લતેા નજર ેપડ્યા છ.ે
આ હવેલકોપ્ટરોની ગવતવધતી
ઘણી વધાર ે જોવા મળી હતી.
એવું મનાય છ ેક,ે ભારત સાથે
થયલેી વહસંક અથડામણમાં
માયાા ગયલેા અન ેઘાયલ થયલેા
ચીની સવૈનકોન ેએરવલફ્ટ કરવા
માટ ે આ હવેલકોપ્ટસા આવ્યા
હતા.

નકુસાન અંગ ેચીનની
ભારખેમ ચપૂફકદી

ચીનના સરકારી અખબાર
‘ગ્લોબલ ટાઇમ્સ’ના અવધકતૃ
શ્વવટર હને્ડલથી કરાયલેા
વવીટમા ં થપિતા કરાઈ છ ે કે
ચીનના પિ ે થયલા વાથતવવક
નકુસાનન ે ગ્લોબલ ટાઇમ્સે
વરપોટટ કયોા જ નથી. વવીટમાં
અખબાર ેએવું પણ કહ્યુ ંહતું કે
‘ગ્લોબલ ટાઇમ્સ’ આ મામલે
નકુસાનની સખં્યાની પવુિ કરી
શક ેએમ નથી. 

જોક ે ‘ગ્લોબલ ટાઇમ્સ’ના
એવડટર હુ શીજીન ેવવીટ કરીને
આ ઘષાણમા ંચીનના પિન ેપણ
નકુસાન થયું હોવાનું જણાવ્યું છ.ે
અલબત્ત, તમેણ ે ચીનન ે નબળું
નહીં ગણવાની ચીમકી પણ
ઉચ્ચારી છ.ે 

તણેેવવીટ કયુુંહતુંઃ ‘મન ેજે
જાણવા મળ્યું છ ે એ અનસુાર
ગલવાન ખીણમા ં થયલેા

શારીવરક ઘષાણમા ંચીનના પિે
પણ નકુસાન થયું છ.ે હું
ભારતીય પિન ેકહવેા માગીશ કે
અહકંારી ન બનો અન ેચીનના
સયંમન ેનબળાઈ ન ગણો. ચીન
ભારત સાથ ેસઘંષા ઇચ્છતું નથી
પણ અમ ેએનાથી ડરતાય નથી.’

‘ગ્લોબલ ટાઇમ્સ’ અનસુાર

ચીનના વવદશે પ્રધાન ેકહ્યુ ંછ ેકે
વતામાન વવવાદનો ઉકલે
વાતચીતના આધાર ેજ થશ ેઅને
આ માટ ેબન્ન ેદશેો તયૈાર થઈ
ગયા છ.ે ચીનના વવદશે
પ્રધાનના મત ેબન્ન ેરાષ્ટ્રો સરહદ
પર શાવંતપણૂા શ્થથવત કાયમ
રાખવા માટ ેતયૈાર થયા ંછ.ે

અનસુધંાન પાન-૧
િદ્દાખ સરહદ.ે..

ચીન ેસમજતૂીનો ભગં કયોોઃ ભારત
િારત અને ચીન વચ્ચે પેંગોન્ગ સરોવર અને ગલવાન નદી

સવપતારમા ંસીમા પર કોઈ રખેા નથી. અત્યતં ઠડંા સવપતારમા ંઆ
સરોવર લદ્દાખ િેિમાં ૪૩૫૦ મીટરની ઊંચાઈ પર આવેલું છે.
િારતીય સેનાના વડા મથક તરફથી જાહેર કરાયેલા સનવેદનમાં
કહેવાયું છે કે ચીનની સેનાને પણ નુકસાન વેઠવું પડ્યું છે. જોકે.
હર્ સુધી ચીનના કેટલા સૈસનક માયાજ ગયા કે ઘાયલ થયા એને
લઈને પપષ્ટ જાણકારી સામે નથી આવી.

સનેાના મખુ્યાલય તરફથી આપવામા ંઆવલેા સનવદેન િમાણે
બંને દેશોના વસરષ્ઠ સૈન્ય અસધકારીઓ હાલ મામલાને ઉકેલવા
માટે ઘટનાપથળે બેઠક યોર્ રહ્યા છે.

ગલવાન ખીણ િારત ચીનની લદાખ સીમારેખાનો સવપતાર
છે અને સૈન્ય તણાવ ઘટાડવા માટે બન્ને દેશના મેજર-જનરલ
પતરના અસધકારીઓ વાતચીત કરી રહ્યા છે. પિકારોના
િશ્નોનો જવાબ આપતા િારતીય સવદેશ મંિાલયના િવિા
અનુરાગ શ્રીવાપતવે જણાવ્યું, ‘િારત અને ચીન પૂવજ લદ્દાખમાં
સીમાવતદી સવપતારમાં સૈસનક અને વ્યૂહાત્મક માધ્યમોથી તણાવ
ઘટાડવા અંગે વાતચીત કરી રહ્યા છે.’

તમેણ ેઉમયુેું, ‘છ જનૂ ેસસસનયર કમાન્ડરોની બઠેક બહુ સારી
રહી હતી અને તેમાં તણાવ ઘટાડવા માટેની િસિયા પર સહમતી
બની હતી. એ બાદ ઘટનાપથળે હાજર કમાન્ડરોની બેઠકો પણ
શરૂ થઈ હતી, જેથી એ સહમતીને ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર લાગુ કરી
શકાય, જે અસધકારીઓ વચ્ચે સધાઈ હતી.’

તેમણે કહ્યું, ‘અમને આશા હતી કે બધું જ સરળતાથી થઈ
જશે. જોકે, ચીની પિ એ સહમતીથી હઠી ગયો કે ગલવાન
ખીણમાં લાઇન ઓફ એક્ચ્યુલ કંટ્રોલનું સન્માન કરવામાં
આવશે.’

સોમવાર રાતના ઘષજણ અંગે તેમણે જણાવ્યું કે ‘૧૫ જૂનની
મોડી સાંજે અને રાતે સહંસક ઘષજણ થયું હતું. આનું કારણ એ હતું
કે ચીની પિે એક તરફી હાલની પસરસ્પથસતને બદલવાનો િયાસ
કયોજ હતો. બન્ને તરફથી લોકો ઘાયલ થયા હતા. જો ચીની પિે
ઉચ્ચ પતરે બનેલી સહમતીનું યોગ્ય રીતે પાલન કયુું હોત તો તેને
ટાળી શકાયું હોત.’

બીર્ તરફ, ચીને િારત પર બંને દેશો વચ્ચેની સવવાસદત
સરહદને ઓળંગવાનો આરોપ મૂટયો હતો. ચીનના સવદેશ
મંિાલયના િવિા ઝાઓ સલસજયાને કહ્યું કે િારતીય
ટુકડીઓએ સોમવારે બે વાર સીમા રેખા ઓળંગી અને એ રીતે
ચીનના સૈસનકોને ઉશ્કેરી તેમની પર હુમલો કયોજ જેના પસરણામે
બંને બાજુએ સેનાઓ વચ્ચે ગંિીર અથડામણ થઈ. બીસજંગે આ
ઘટના પર િસતસિયા આપતા કહ્યું હતું કે િારતીય સૈસનકોએ
સરહદ ઓળંગીને ચીનના સૈસનકો પર હુમલો કયોજ હતો.

ભકૂપં ેગજુરાતન ેધણધણાવ્યું

અમદાવાદઃ ધરતી પર કોરોનાકાળ ચાલી રહ્યો છ,ે આકાશમાથંી
મઘેરાજા ધબધબાટી બોલાવી રહ્યા છ ેઅન ેપટેાળમા ંભકૂપં હલચલ
મચાવી રહ્યો છ.ે કદુરત ેચારબેાજથુી ઘયેાા હોય તવેી લાગણી ગજુરાતના
લોકો અનભુવી રહ્યા છ.ે રવવવાર ેરાત્ર ે૮.૧૩ વમવનટ ેસમગ્ર ગજુરાતમાં
ધરતીકપંનો તીવ્ર આચંકો અનભુવાયો હતો. 

ભચાઉથી ૧૦ કકલોમીટરના અંતર ે૨૩.૩૯ અન ે૭૦.૪૧ અિાશં
રખેાશં ેઆવલેા હલરા - વામકા ગામ નજીક આ કપંન નોંધાયું હતું,
જનેી તીવ્રતા ૫.૩ની નોંધાઈ હતી. ભચાઉ તાલકુાના માય, હલરા -
વામકા ગામની સીમમા ંએપી સને્ટર હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. લોકો
ભયના માયાા ઘરની બહાર નીકળી આવ્યા હતા. ભજુ તમેજ રાપરના
પડંયાગઢ, આડસેરના મકાનોમા ંવતરાડો પડી હતી. ભાર ેઅવાજ સાથે
આવલેા આચંકાન ેસૌપહલેા ંલોકોએ વાદળોની ગાજવીજ સમજી હતી,
પરતં ુધરાની સાથ ેઘરો અન ેમકાનો ધ્રજૂવા લાગતા ંતથા વાસણો
ખખડવા લાગતા ંઆચંકો હોવાનું અનભુવ્યું હતું. શહરેી અન ેગ્રામીણ
વવથતારમા ંલોકોમા ંગભરાટ ફલેાતા ંખલુ્લી જગ્યામા ંબહાર આવી
ગયા હતા. 

ભજુ, અંજાર, મનુ્દ્રા, ભચાઉ, નખત્રાણા, અબડાસા, સામવખયાળી
સવહતના ભાગોમા ંલોકોએ ધ્રજુારી અનભુવી હતી. આખ ેઆખા ઘર
ધ્રજૂી ઊઠતા ંલોકોન ે૨૬મી જાન્યઆુરી ૨૦૦૧ના ભકૂપંની યાદ આવી
ગઈ હતી અન ેગભરાટ ફલેાયો હતો.

રાજ્યભરમા ંતીવ્ર અસર
આ આચંકાની તીવ્રતાની અસરના ભાગરૂપ ે અમદાવાદ,

ગાધંીનગર, ઉત્તર ગજુરાત, દવિણ ગજુરાત, સૌરાષ્ટ્રમા ં રાજકોટ,
જામનગર, જનૂાગઢ, પોરબદંર, અમરલેી સવહત અનકે વવથતારોમા ંસધુી
થઈ હતી. રાજકોટમા ંકાચા મકાનોમા ંવતરાડ પડી ગઇ હતી. ઉપલટેામાં
દીવાલ ઘસી પડી હતી. બહુમાળી ઈમારતોમાથંી લોકો નીચ ેભાગ્યા
હતા. સરુતમા ંપણ ઘોડદોડ રોડ, ઉધના દરવાજા, કતારગામ, રાદંરે,
પાલ વવથતારના લોકોએ આચંકા અનભુવ્યા હતા. હાલ કોઈ
જાનહાનીના અહવેાલ નથી. જોક,ે માલ-વમલક્તન ેક્યાયં નકુસાન થયું
નથી. 

ધરતીકપંનું કને્દ્ર લબદં ુભચાઉ નજીક
૨૦૦૧ના ભકૂપં બાદ ભચાઉ દવુનયાભરમા ંચચાાનું એપીસને્ટર

બનલેું હતું, કારણ ક ેસૌથી વધ ુઆ તાલકુાએ ખમુારી ભોગવી હતી
અન ેફરીન ેબ ેવદવસથી ગજુરાત અન ેભારતભરમા ંભચાઉ ચચાાનું કને્દ્ર
બન્યું છ.ે કારણ ક ેરવવવાર રાત્ર ે૮.૧૩ વમવનટ ેઆવલેા ધરતીકપંનો
૫.૩નો આચંકો ભચાઉથી નજીક હતો અન ેસોમવાર ેફરી બપોરના
૪.૬ ની તીવ્રતાનો ધરતીકપં લોકોન ેધ્રજૂાવી ગયો હતો. 

કચ્છન ે૨૦૦૧ની યાદ 
કચ્છમા ંરવવવાર ે૨૬ જાન્યઆુરી ૨૦૦૧ની યાદ અપાવનારા ૫.૩

વરક્ટર થકલેની તીવ્રતાના ભકૂપં બાદ એક પછી એક એમ વદવસથી
લઈન ેરાતભર ૧૫ આફ્ટરશોક નોંધાયા હતા. જમેા ં૪થી વધનુી
તીવ્રતા બ ેભકૂપંનો પણ સમાવશે થાય છ.ે ૧૫માથંી ૧૧ આફ્ટરશોકનું
એવપસને્ટર ભચાઉની આસપાસ નોંધાયલેું હતું અન ેતનેી અસર પણ
ભચાઉ વવથતારમા ંમોટા પ્રમાણમા ંજોવા મળી હતી. 

સોમવાર ેબપોર ે૧૨:૫૭ વાગ્ય ે૪.૬ વરક્ટર થકલેની તીવ્રતાનો
ભકૂપં ભચાઉથી ૧૫  કકલોમીટર ઉત્તર-ઉત્તર-પવૂામા ંનોંધાયો હતો.
આના ત્રણ કલાક બાદ સીધો ૪.૧ મગે્નીટ્યડુનો ભકૂપં ભચાઉથી માત્ર
છ કકલોમીટર દરૂ ઉત્તર-ઉત્તર-પશ્ચચમ ેનોંધાયો હતો. 

આતંલરક અશાલંત?
સફળતાના એક મુકામ પર

પહોંચ્યા પછી આત્મહત્યાનું પગલું
િરવા પાછળ નકકર કારણ હોવું જોઇએ. કદાંચ સુશાંતને સમિો
હતા તેમ છતાં તે અંદરથી એકલો રહેતો હતો. તેના મનમાં ચાલતી
અશાંસત તેને આત્મહત્યા તરફ દોરી ગઇ હતી.

દરવાજો જ ના ખોલ્યો
સુશાંત સાથે આ ઘરમાં ચાર વ્યસિઓ રહેતી હતી. જેમાં તેના

બે રસોયા, એક નોકર અને એક હાઉસકકસપંગ મેનેજર હતો. તેના
નોકર ેજણાવ્યુ ંહતુ ંક,ે સશુાતં સવાર ે૬.૩૦ના ઊઠયો હતો. ત ેસવારે
૧૦ વાગ્યે રૂમમાંથી બહાર આવ્યો હતો. નોકરે તેને દાડમનો જ્યુસ
આપ્યો હતો જે ગ્લાસ લઇને તે પોતાના રૂમમાં જતો રહ્યો હતો.
૧૧.૩૦ વાગ્યે નોકરે તેના રૂમનો દરવાજો ખખડાવ્યો હતો, પરંતુ

સુશાંતે ટયાંય સુધી
દરવાજો ન ખોલતા.
ચાવી વાળાને બોલાવીને
દરવાજો ખોલાવ્યો હતો.
જોકે દરવાજો ખોલતાં
જ સુશાંતને જોઇને ત્યાં
હાજર લોકો હેબતાઇ
ગયા હતા. 

સશુાતં ે'ધોની'થી
િોકલિયતા મળેવી

સુશાંતે ટચૂકડા
પડદે 'પસવિ સરપતા'
અને રૂપેરી પડદે 'એમ.
એસ. ધોની: ધ
અનટોલ્ડ પટોરી'થી

લોકસિયતા મેળવી હતી. તેણે તેની કફલ્મની આઠ વરસની
કારકકદદીમાં ૧૧ કફલ્મો કરી હતી અને ૧૨મી હર્ સરલીઝ થવાની
બાકી છે. જેનું પોપટ િોડકશન કામ ચાલી રહ્યું છે. સુશાંતે ચાર ટીવી
સસસરયલો અને એક પયુસઝક વીસડયોમાં પણ કામ કયુું હતું. સુશાંતના
નામ ટીવી પટાર અંકકતા લોખંડે અને કફલ્મ અસિનેિી સિસત સેનોન
સાથે જોડાયા હતા. આમ પણ તેના િેમ િકરણો ઘણા હતા.

સશુાતં લસહં રાજપતુઃ એક ઝિક
શાનદાર અસિનયનાં જોરે ટીવીથી માંડીને કફલ્મ જગત સુધી

પોતાની અલગ જ છોડનારા ટેલેન્ટેડ અસિનેતા સુશાંત સસંહ ઉત્તમ
ડાન્સર અને ટીવી હોપટ પણ હતાં. તેને ખગોળશાપિમાં સવશેષ રસ
હતો. અસિનય િેિે આગવી નામના મેળવી હતી અને એક કફલ્મ
માટે ૫થી ૭ કરોડ રૂસપયા લેતા હતાં, જ્યારે જાહેરાત માટે ૧ કરોડ
રૂસપયા સુધી લેતા હતાં. તેમણે સરઅલ એપટેટ િોપટદીઝમાં પણ
મુડીરોકાણ કયુું હતું, તેમની કુલ સંપત્તી ૬૦ કરોડ રૂસપયાથી વધું
હતી, તેમની કફલ્મ એમ.એસ. ધોની ૨૨૦ કરોડ રૂસપયાની કમાણી
કરી હતી. સુશાંત સસંહ મુંબઇનાં પોશ સવપતારમાં આસલશાન ઘરમાં
રહેતા હતાં, મોટરકારો અને બાઇટસનો ઘણો શોખ હતો, તેમની
પાસે કારોની આખી ફ્લીટ હતી, તેમાં મસેરાટી, ક્વાટરોપોતતે, લેન્ડ
રોવર એસયુવી, બીએમડબલ્યુંનાં ૧૩૦૦ આપ મોટર સાયકલ અને
બીર્ મોટરકારોનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે ઘણા ટીવી શોમાં પણ
કામ કયુું હતું. સબહારનાં પટણામાં ૨૧ જાન્યુઆરી ૧૯૮૬નાં રોજ
જન્મેલા સુશાંત સસંહે બોસલવુડમાં એસ્ટટંગ કેસરયરની શરૂઆત
૨૦૧૩થી શરૂ કરી હતી, તમેણ ે૨૦૧૩ મા ંસરસલઝ થયલેી પહલેી કફલ્મ
કાઇ પો છેથી ઉત્કૃષ્ઠ અદાકાર તરીકે ઓળખ મેળવી હતી. તે
અભ્યાસમાં પણ આગળ હતાં, તેમણે કફસઝટસનો નેશનલ
ઓસલસ્પપયાડ ર્ત્યો હતો, તેમણે એસ્ટટંગ  કેસરયરને આગળ
વધારવા એન્ર્સનયસરંગનો િણ વષજનો અભ્યાસ જ પુરો કયોજ હતો,
તે સદલ્હી કોલેજ ઓફ એન્ર્સનયસરંગથી અભ્યાસ કરી રહ્યા હતાં.

અનસુધંાન પાન-૧
એક િલતભાશાળી...

સશુાતં લસહં રાજપતૂની
ફફલ્મોગ્રાફી

૨૦૧૩ – કાય પો છે૨૦૧૩ – શુદ્ધ દેશી રોમાન્સ૨૦૧૪ – પીકે૨૦૧૫ – સડટેસ્ટટવ વ્યોમકેશ બિી૨૦૧૬ – એમ.એસ. ધોની ૨૦૧૭ – રાબતા૨૦૧૮ – વેલકમ ઈન ન્યૂ યોકક૨૦૧૮ – કેદારનાથ૨૦૧૮ – સોનસચરીયા૨૦૧૯ – છીછોરે૨૦૧૯ – ડ્રાઈવ૨૦૨૦ – સદલ બેચારા (સરલીઝ બાકી)

આગંળીના ટરેવ ેમનપસદં સમાચાર
સાપ્તાહિકોની મજા માણો

મિય વાચકમિત્રો,
અિારા તિાિ િલૂ્યવાન વાચકો િાટ ેઅનોખી ઓફર.

તિારા ઘરિા ંજ આરાિથી બસેી સિગ્ર મવશ્વની ઘટનાઓના
તાજા સિાચાર સાથ ેતિારી જાતન ેઅપડટે રાખી શકો છો.

આ કોમવડ િહાિારીના કપરા કાળિા ંઅિારા ઓનલાઈન
ઈ-પપેસસની મનઃશલુ્ક સમુવધા િાપ્ત કરવા અિારી વબેસાઈટ 

WWW.ABPLGROUP.COM
ની િલુાકાત લવેા મવનતંી છ.ે આ સમુવધા િયાસમિત સિય

િાટ ેઅન ેઆગાિી જાણ કરવાિા ંઆવ ેત્યા ંસધુી િળતી રહશે.ે
તિારા પમરવારજનો અન ેમિત્રોન ેઆ રોિાચંક સિાચારિાં

સહભાગી બનાવો.

8

વધ ુમાલહતી માટ ેઅમારો સપંકક સાધી શકો છો.
ટલેિફોન નબંરઃ +44 (0) 20 7749 4080

ઈમઈેિઃ support@abplgroup.com

• સને્ટ્રલ લડંનમા ંજવા માટ ેહવે
કન્જેશન ચાજજ ૧૫ પાઉન્ડ
કરવામાં આવ્યો છે અને એ
રાસિ અને સવકેન્ડ દરસમયાન
પણ લાગુ પડશે.
• રસવવારે તા. ૨૧ જૂનના
કકંણાકૃસત અને ખંડગ્રાસ
સૂયજગ્રહણનો નજારો દુસનયાના
અમુક દેશોમાં જોવા મળશે. આ
ખંડગ્રાસ ગ્રહણ િારત ઉપરાંત
એસશયા ખંડ, આસિકા ખંડ
અને દસિણ યુરોપના કેટલાક
િાગોમાં દેખાશે.
• સિસટશ ગવજમેન્ટે કોસવડ-
૧૯ના લોકડાઉનના તાજેતરમાં
જ થોડી હળવાશ આપીને સૌને
એક-બે મીટર અંતર રાખવાનું
જણાવ્યું હોવા છતાં વેપબલીમાં
જાણે મેળો જાપયો હોય એવો
નજારો જોવા મળ્યો.
• િેન્ટમાં સૌથી વધુ કોરોનાના
કેસ નોંધાયા હતા અને
એસશયનોમાં મૃતકાંક પણ વધુ
હતો છતાં શસનવારે તાપમાન
૨૨ સડગ્રી હોવાથી વેપબલી
હાઈરોડ પર થોકબંધ લોકો
જોવા મળ્યા. એમાંય િાઈમાકક
કપડાંના પટોરમાં શોસપંગ
કરનારાની લાઈન એક માઈલ
લાંબી જોવા મળી એટલું જ નહીં
પણ બ ેવ્યસિ વચ્ચ ેકટેલાક ેતો
અંતર પણ રાખ્યું નહોતું.

• સુશાંત સસંહ... એક શાનદાર
યુવા અસિનેતા હતો જે બહુ
જલદી આપણને છોડી ગયો.  

- નરને્દ્ર મોદી, વડા િધાન
• સુશાંતના સનધનના સમાચાર
સાંિળીને હું સ્પપચલેસ થઇ 
ગયો છું. - અક્ષય કમુાર
• મારા પ્યારા સમિ સુશાંત સસંહ
રાજપૂત... શા માટે ? શા માટે
આમ કયુું? - અનપુમ ખરે
• તેની એનર્જ, ઉત્સાહ અને
તેનું સ્પમત હંમેશા યાદ આવશે.

- શાહરુખ ખાન
• સુશાંત સસંહના સમાચાર
સાંિળી આઘાત લાગ્યો.

- સચીન તને્ડિુકર

લિટન રાઉન્ડઅપ

સશુાતંન ેશ્રદ્ધાજંલિ
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પાચં વષષના દિવ્યાગં ટોનીનો અિમ્ય જસુ્સો
ચદેિટી વોક કિી ૪.૪૦ લાખ પાઉન્ડ ભગેા કયાાં

લડંનઃ જન્મ આપનારા માતાલપતાની
ક્રરુતાના પલરણામ ેબનં ેપગ કાપી નાખવા
પડ્યા છ ેતવેા પાચં વષયના લવદ્યાથથી ટોની
હજલે ે તનેું જીવન બચાવનારી NHS
હોસ્થપટલ માટ ે૪૪૦,૦૦૦ પાઉન્ડથી વધુ
રકમનું દાન એકત્ર કયુું છ.ે 

તણે ે િારભં ે તો માત્ર ૫૦૦ પાઉન્ડ
એકત્ર કરવાની આશા રાખી હતી પરતં,ુ
હવ ે દાનની રકમ ૪૪૦,૦૦૦ પાઉન્ડથી
વધી જવાની ધારણા છ.ે 

NHS ચલેરટીઝ માટ ે ૩૨ લમલલયન
પાઉન્ડથી વધ ુ દાન એકત્ર કરનારા
કપે્ટન ટોમ મરૂન ે લનહાળી ટોનીન ે ૧૦
કકલોમીટર ચાલવાની િરેણા િાપ્ત થઈ

છ.ે ટોની તનેા નવા િોથથલેટક પગ અને
કાખઘોડીઓ સાથ ે જનૂ મલહનામા ં રોજ
ચાલીન ે તનેી ૧૦ કકલોમીટર ચાલવાની
ચલેને્જ પણૂય કરશ.ે તણે ેઅત્યાર સધુીમાં
૫.૨ કકલોમીટરથી વધ ુઅંતર કાપ્યું છ.ે

ટોનીની ચલેરટી ઈવલલના લડંન
લચફડ્રન્સ હોસ્થપટલ છ ે અન ે ચફેસીના
ફ્રાન્ક લપેાડડ સલહતના સમથયકોના
િયાસથી તણે ે પોતાના લક્ષ્યથી
અનકેગણી રકમ એકત્ર કરી છ.ે 

કને્ટના કકગં્સ લહલ ખાત ેરહતેો ટોની
૨૦૧૪મા ં માત્ર ૪૧ લદવસનો હતો ત્યારે
તનેા જન્મદાતા માતાલપતાની ક્રરુતાના
કારણ ે તને ે ગભંીર ઈજા પહોંચતા ં તનેા

બનં ેપગ કાપી નાખવાની િરજ પડી હતી.
ત ેબચી શક ેતવેી પણ આશા ન હતી અને
લાઈિ સપોટડ પર રખાયો હતો ત્યારે
સાઉથ લડંનના લમે્બથેની ઈવલલના
લચફડ્રન્સ હોસ્થપટલમા ં તનેી સારવાર
કરવામા ંઆવી હતી. 

હજ ુ ગયા વષષે જ તને ે િોથથલેટક
(બનાવટી) પગ લગાવાયા છ.ે ટોની ચાર
મલહનાનો હતો ત્યાર ે પૌલા અન ે માકક
હજલે ેતને ેદત્તક લીધો હતો. હોસ્થપટલમાં
સારવાર પછી હજલે દપંતી ટોનીને
પોતાના પલરવારનો લહથસો બનાવવા ઘરે
લઈ ગયા હતા. 

ભારતવશંી સકેજડ લફે્ટનેજટ અનમોલ નારગં અમદેરકન દમદલટ્રી એકડેમેીમાથંી ગ્રજે્યએુટ થનાર પહલેી શીખ
બની છ.ે ગ્રજે્યએુશન બાદ હવ ેઅનમોલન ેઓિોહામાના પોટટસીલમા ંબદેિક લીડરદશપ કોસસ પરૂો કરવો
પડશ.ે આ પછી ત ેઅમદેરકન એરફોસસમા ંજોડાશ.ે જાજયઆુરી ૨૦૨૧મા ંજાપાનના ંઓદરનાવમા ંઅનમોલનું

પહલેું પોસ્ટટગં થશ,ે જ્યા ંઅમદેરકાનું એરબિે છ.ે આ દસદિ પ્રાપ્ત કયાસ બાદ અનમોલ નારગં ખબૂ ઉત્સાદહત
છ.ે અનમોલ વટેટ પોઇજટ દમદલટ્રી એકડેમેીમાથંી જયદૂિયર એસ્જજદનયરીંગમા ંચાર વષસની દડગ્રી પરૂી કયાસ
બાદ હવ ેએર દડફજેસ દસટટમ ફફલ્ડમા ંકામ કરવા ઇચ્છ ેછ.ે પોતાનું સપનું પરૂુ ંથવાથી ખશુખશુાલ અનમોલ
કહ ેછ ેક ેમારી આ દસદિથી જ્યોદજસયાના ંશીખ સમદુાયનું તો મનોબળ મજબતૂ બનશ ેજ સાથ ેસાથ ેઅજય

અમદેરકન શીખોન ેપણ આ ફફલ્ડમા ંકદેરઅર બનાવવા માટ ેપ્રરેણાટત્રોત બનશ.ે

વડોદરા: તમ ે ટયારયે
જોયું ક ે સાભંળ્યું છ ે ક,ે
તળાવનું પાણી પણ
કાચિડંાની જમે રગં
બદલી શક ે છ?ે આ
સવાલ જરૂરથી તમને
નવાઈ લાગશ ે પણ
હકીકત એ છ ેક,ે વડોદરા
નજીકના ભાયલીમાં
આવલેા એક નાનકડા
તળાવના પાણીનો રગં
ચદવસમા ં બ ે વખત
આપોઆપ બદલાય છ.ે
અન ેઆ માત્ર દૃચિભ્રમ છ ેએવું પણ નથી.

સવાર ે સયૂોોદય થતાનંી સાથ ે જ તળાવના
પાણીનો રગં ધીર ેધીર ેલાલ રગંનો થવા માડં ેછ.ે
બપોર સધુીમા ંતો આખઆેખું તળાવ લાલિટ્ટાક
બની જાય છ.ે સયૂાોસ્ત પછી પાણીનો રગં પાછો
બદલાઈન ેપારદશોક બની જાય છ.ે રગં બદલતા
આ તળાવ ેસમગ્ર રાજ્યમા ંભાર ેકતુહૂલ સજોયું છ.ે

ભાયલીના ટીપી-૨ ચવસ્તારમા ંઆવલેા ચશનો
પલેચેડયમ એપાટટમને્ટમા ં રહતેા યચુનવચસોટીના
પ્રોફસેર ડો. અમોલ રણદીવ ેએક અખબાર સાથનેી
વાતિીતમા ંજણાવ્યું હતું ક,ે ટીપી-૨મા ંઆવલેા
કોપોોરશેનના બગીિાની બાજનુા એક નાનકડા
તળાવનું પાણી ચદવસમા ંબ ેવખત રગં બદલી રહ્યું
છ.ે સયૂોોદય થતાનંી સાથ ેજ તળાવના પાણીનો રગં
બદલાવા માડં ેછ ેઅન ેબપોર સધુીમા ંતો આખુ
તળાવ લાલ રગંનું બની જાય છ.ે

આ પછી સયૂાોસ્તની સાથ ે પાણીનો રગં
બદલાવાની પ્રચિયા તજે બન ેછ ેન ેઅંધારુ થતાનંી
સાથ ેજ તળાવનું પાણી પાછું પારદશોક બની જાય
છ.ે પાણીની રગં બદલવાની પ્રચિયા છલે્લા ૧૦થી
૧૨ ચદવસથી જોવા મળી રહી છ.ે રગં બદલતા
તળાવન ે કારણ ે સમગ્રચવસ્તારમા ં ભાર ે કતૂહુલ

સજાોયું છ.ે આ તળાવ ભલ ેનાનું હોય પરતં,ુ તનેા
કકનાર ેઘણી વખત ચવદશેી પક્ષીઓ જોવા મળ ેછ.ે 

ડો. રણદીવ ેકહ ેછ ેક,ે તળાવમા ંખાસ પ્રકારની
લીલ હોય તો તનેા લીધ ેતળાવના પાણીનો રગં
બદલાતો હોય તવેું બની શક ે છ.ે આ ચવચશિ
પ્રકારની લીલ સયૂોના કકરણો પડતાનંી સાથ ેજ
એક્ટટવટે થતી હોય છ ેઅન ેઅંધારુ થાય પછી
આપોઆપ પોતાનો રગં છોડી દતેી હોય છ.ે

જોક,ે આ તળાવના પાણીનો રગં બદલાવાનું
સાિું કારણ તપાસનો ચવષય છ.ે પાણીનો રગં
બદલાવાની પ્રચિયા અંગ ેએમ. એસ. યચુનવચસોટીના
એન્વાયોન્મને્ટ સાયન્સના ડો. કૌરશે વચ્છરાજાની
કહ ેછ,ે ‘માઈિોસ્કોપથી જોઈ શકાય તવેા અત્યતં
સકુ્ષ્મ જીવોનું પ્રમાણ પાણીમા ંવધી જાય તો તનેે
લીધ ેપણ તળાવના પાણીનો રગં બદલાઈ શક ેછ.ે’

તઓે કહ ે છ ે ક ે ફાઈટોપ્લને્ટટોન અને
ઝપ્લને્ટટોન જવેા સકુ્ષ્મ જીવો અન ેવનસ્પચતનો રગં
સયૂોપ્રકાશ આધાચરત હોય છ.ે આ તળાવમા ંઆવા
સકુ્ષ્મ જીવોનું પ્રમાણ વધ્યું હોય તો તનેાથી પાણીનો
રગં બદલાઈ શક ેછ.ે અલબત્ત, તળાવના પાણીનું
માઈિોસ્કોચપક એનાચલસીસ કયાો પછી જ તનેો રગં
બદલાવાનું સાિું કારણ જાણી શકાય તમે છ.ે

વડોદરાના આ તળાવનું પાણી દદવસમાં
બ ેવખત આપોઆપ રગં બદલ ેછ!ે

સવારે૮ વાગ્યે

બપોર ે૧૨ વાગ્યે

લોકડાઉન બાદ સાઇકલ વચેાણ આસમાન!ે
લડંનઃ ઇટાલીના ફ્લોરને્સમાં
સાઇકલ અન ે ટ-ુવ્હીલર વચેતી
કપંની િો-બાઇકના માલલક
એનલરકો લપેોર હાલ
આશ્ચયયચકકત છ.ે 

ત્રણ મલહના અગાઉ લગભગ
નવરા બસેલેા એનલરકો તમેની
દકુાનની બહાર સાઇકલ
ખરીદનારાની ભીડ જોઇને
લવિાસ નથી કરી શકતા. તઓે
કહ ેછ,ે અમ ેબ ેમલહનામા ંજ ગત
વષય કરતા ંબમણી સાઇકલો વચેી
છ.ે થટોક ખતમ થઇ ગયો છ.ે 

કઇંક આવી જ સ્થથલત
યરુોપ, અમલેરકા, લિટન,
સ્થવટ્ઝરલને્ડ તથા ડનેમાકક જવેા

ઘણા દશેોમા ં જોવા મળ ે છ.ે
લોકડાઉનમા ં સપંણૂય ખાલી
રથતાએ એવા લોકોન ે પણ
સાઇકલના શોખીન બનાવી દીધા
ક ેજમેન ેત ેપસદં નહોતી.

સાઇકલની માગ વધી છે
અન ેકાર ચલાવનારા ઘટી રહ્યા
છ.ે ન્ય ૂ યોકકમા ં બાઇક શલેરગં
લસથટમ ૬૭ ટકા વધી છ.ે
સ્થવટ્ઝરલને્ડમા ંસાઇકલ વચેાણ
૧૭૧ ટકા તો કિલાડસ્ફિયામાં
૧૫૧ ટકા વધ્યું છ.ે ટ-ુવ્હીલરની
વલૈિક રાજધાની ડનેમાકકમાં
સાઇકલનું વચેાણ બથેી ત્રણ ગણું
વધ્યું છ.ે 

કોપનહગેનમા ં ઓમલનયમ

બાઇક્સના માલલક જમે્સ રુલબન
જણાવ ે છ ે ક,ે અમ ે વ્યાપારના
અત્યાર સધુીના ં વષોયમા ં હાલ
સૌથી વ્યથત છીએ. અમ ેએલિલ-
મમેા ંજ ગત વષય કરતા ંબમણી
સાઇકલો વચેી ચકૂ્યા છીએ. 

દલુનયામા ંસાઇકલનું વચેાણ
વધતા ં અન ે સરકારી નીલતથી
સાઇકલ ઉદ્યોગન ેનવજીવન મળ્યું
છ.ે શરેબજારમા ંઆ કપંનીઓના
શરેના ભાવ ૨ માસમા ં૧૫ ટકાથી
વધ ુ વધ્યા છ.ે ત્રણ મલહના
અગાઉ સઘંષય કરી રહલેી
સાઇકલ ઇન્ડથટ્રીન ે હવ ે કદાચ
સરકારના આલથયક પકેજેની પણ
જરૂર નહીં પડ.ે

 

અનસુધંાન પાન-૨૪


	GS 20th June 2020 low
	GS_1
	GS_2
	GS_3
	GS_4
	GS_5
	GS_6
	GS_7
	GS_8
	GS_9
	GS_10
	GS_11
	GS_12
	GS_13
	GS_14
	GS_15
	GS_16
	GS_17
	GS_18
	GS_19
	GS_20
	GS_21
	GS_22
	GS_23
	GS_24
	GS_25
	GS_26
	GS_27
	GS_28
	GS_29
	GS_31
	GS_32

	GS_30

